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WSTĘP 
 
 
 
Oddajemy do rąk Czytelników kolejny Zeszyt Naukowy „Problemy 

Transportu i Logistyki”. W jego przygotowaniu wzięło udział dwudziestu 
dwóch autorów, którzy podjęli trud napisania siedemnastu artykułów. Artykuły 
te podzielono na trzy grupy zagadnień: problemy transportu, problemy logistyki 
oraz prawne aspekty transportu i logistyki. Poruszone zagadnienia zostały 
ukazane zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym. W zamierzeniu 
autorów zasadniczymi celami opracowań są: 

– przedstawienie aktualnych problemów ekonomiki transportu, 
– ukazanie trendów we współczesnej polityce transportowej, 
– odniesienie się do bieżących problemów przewozów pasażerskich  

i towarowych, 
– zaakcentowanie aktualnych trendów i zjawisk obserwowanych na ryn-

ku usług TSL, 
– prezentacja bieżących problemów funkcjonowania łańcuchów dostaw, 
– przybliżenie metod badania i analizowania efektywności łańcuchów 

dostaw, 
– wskazanie na prawne aspekty funkcjonowania transportu.  
Autorzy mają świadomość, że ograniczona objętość opracowań oraz ich 

charakter pozwalają na poruszenie tylko części problemów obranych obszarów 
badawczych. O ich wyborze decydowały zainteresowania badawcze i doś-
wiadczenia autorów. Zdając sobie sprawę, że prezentowane artykuły są jedynie 
skromnym wyrazem dociekań naukowych, mamy nadzieję, że staną się one 
inspiracją do szerszych badań i rozważań.  

 
Elżbieta Załoga 

 
 
 
 



Einleitung – Professor Karol Koczy 6 
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WYBRANE PROBLEMY ROZWOJU KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI W POLSCE 
 
 
Słowa kluczowe: transport kolejowy, koleje dużych prędkości 
 
 
Wprowadzenie 

 
W ostatnich latach można obserwować dynamiczny wzrost długości linii 

kolei dużych prędkości (KDP)1 na świecie. Ten segment przewozów pasażer-
skich w transporcie kolejowym jest w stanie skutecznie konkurować z przewo-
zami transportem drogowym, a nawet (w wybranych relacjach) z transportem 
lotniczym. Koleje dużych prędkości uznawane są (oprócz przewozów aglome-
racyjnych) za przyszłościowy segment kolejowych przewozów pasażerskich na 
świecie. Ponieważ również w Polsce trwają obecnie prace nad projektem budo-
wy pierwszej linii KDP, warto zastanowić się nad kwestią zarówno koniecz-
nych nakładów, jak i korzyści oraz kosztów społecznych i gospodarczych wy-
nikających z istnienia kolei dużych prędkości. Celem artykułu jest przeprowa-
dzenie rozważań nad kosztami i korzyściami budowy pierwszej linii KDP 
w Polsce. 

                                                           
1  Przez linie KDP rozumie się linie kolejowe wybudowane specjalnie dla ruchu odbywa-

jącego się z prędkością równą lub większą niż 250 km/h. W Unii Europejskiej wchodzą one  
w skład transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości. Patrz: Decyzja nr 1692/96 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lipca 1996 r. w sprawie wspólnotowych wytycznych doty-
czących rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, Dz. Urz. WE L 228, z 9.09.1996 r. 
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1. Rozwój linii KDP na świecie 
 
Prekursorem kolei dużych prędkości była Japonia, a na kontynencie euro-

pejskim – Francja. Mierzony dynamiką wzrostu przewozów pasażerskich suk-
ces francuskich linii dużych prędkości zapoczątkował ich powstanie i rozwój 
w pozostałych państwach Europy. Dzisiaj linie KDP istnieją we Francji, Niem-
czech, Hiszpanii, Włoszech,  Wielkiej Brytanii i Belgii. Poza Europą znaczącą 
dynamikę przyrostu długości linii KDP można obserwować w Azji, zwłaszcza 
w Chinach, gdzie powstało już 3529 km tych linii, a planowane jest docelowo 
zbudowanie łącznie 10 225 km2. 

Korzyści z istnienia i rozwoju sieci szybkich kolei dostrzega też Unia  
Europejska (UE). W białej księdze transportu z 2001 roku stwierdzono, że 
„zwiększające się odległości między ośrodkami na przeciwległych krańcach 
Unii, z chwilą jej rozszerzenia oznaczają, że niezbędna jest skuteczna sieć pasa-
żerska dużych prędkości”3. Zalecenia tej polityki, z chwilą wejścia do UE, do-
tyczą również naszego kraju. W nowej białej księdze transportu, z marca 2011 
roku, podkreśla się z mocą, że kolej dużych prędkości „powinna zapewnić 
w Europie efektywny transport lądowy na średnie i duże odległości”4. Ponadto 
wyznacza się konkretne cele w tym zakresie. Według zapisów do 2030 roku 
nastąpi trzykrotny wzrost „istniejącej sieci szybkich kolei”, a do 2050 roku ma 
zostać ukończona sieć szybkich kolei europejskich. Takie zapisy nakładają zo-
bowiązania na państwa członkowskie UE, w tym na Polskę5. 

 
 
 
 
 

                                                           
2  Kolej wraca do łask. Szybkie pociągi wyrwą świat z kryzysu, „Dziennik Gazeta Prawna”, 

24–26.09.2010, nr 187 (2818). 
3  White Paper – European Transport Policy for 2010: Time to Decide, COM(2001) 370, 

Bruksela, 12.09.2001. 
4  BIAŁA KSIĘGA. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie 

do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, KOM(2011) 144, 
Bruksela, 28.03.2011. 

5  Warto zwrócić uwagę na fakt, że określenie „trzykrotny wzrost istniejącej sieci szybkich 
kolei do 2030 roku” odnosi się w pierwszym rzędzie do państw, które niedawno dołączyły do 
UE, gdyż to właśnie w krajach „starej” Unii sieć linii KDP jest najbardziej rozwinięta. 
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2. Projekt budowy linii KDP w Polsce 
 

Jeżeli Polska chce wpisać się w europejską sieć linii KDP, powinna rów-
nież rozważyć możliwość realizacji takiej inwestycji na swoim terytorium. Przy 
czym w przypadku równie znaczącego przedsięwzięcia należy pamiętać, że 
działania decyzyjne muszą zostać podjęte jak najszybciej, gdyż od rozpoczęcia 
pierwszych konsultacji społecznych, mających między innymi na celu przeko-
nanie społeczeństwa o potrzebie budowy linii KDP, do uruchomienia pierwsze-
go połączenia upływa w Europie średnio dziesięć lat. Czas ten potrzebny jest 
m.in. na projektowanie linii, wywłaszczenie terenu, budowę linii, zamówienie  
i produkcję taboru6. 

Wysiłek inwestycyjny związany z takim przedsięwzięciem jest oczywiście 
ogromny i żaden zarząd kolei nie zdoła samodzielnie sprostać podobnemu wy-
zwaniu. Konieczne jest wsparcie budżetu państwa, na którym spoczywałby 
znaczący ciężar finansowania takiej inwestycji, ale może być ona również zasi-
lana ze źródeł zewnętrznych: kredytów, środków Funduszu Spójności bądź  
w formie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego. Warto jednak zaznaczyć, że  
z punktu widzenia makroekonomicznego rozpoczęcie tak dużej inwestycji sta-
nowi poważny bodziec rozwoju gospodarczego kraju poprzez pobudzenie  
w sektorze budownictwa, usług czy w innych gałęziach przemysłu związanego 
z koleją. W tej skali można więc uznać, że zwrot ponoszonych nakładów zaczy-
na się już przed zakończeniem inwestycji7, choć niewątpliwie stanowi też okre-
ślone obciążenie w danym okresie dla budżetu państwa. 

Rozpatrując ewentualne warianty przebiegu poszczególnych tras linii KDP 
w Polsce, należy wziąć pod uwagę realność budowy linii w kontekście możli-
wości finansowych naszego państwa. Jak wykazuje doświadczenie europejskie, 
koszt budowy 1 km nowej linii szybkiego ruchu jest bardzo zróżnicowany i za-
leży od następujących czynników: 

– topografii terenu, 
– charakterystyki geometrycznej linii (pochylenie, promienie łuków), 
– liczby potrzebnych tuneli i innych budowli inżynierskich, 
– wydatków na zadania ekologiczne (ochrona przed hałasem i inne). 

                                                           
6  A. Żurkowski, Duże prędkości – UIC, Polska, „Technika Transportu Szynowego” 2005, 

nr 5–6.   
7  Ibidem. 
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Według opracowań zleconych przez UIC koszt 1 km nowej linii KDP 
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej wynosi dla terenów równinnych 
(maks. 12% linii w tunelach i na wiaduktach) od 10 do 15 mln euro, dla budow-
li inżynierskich na długości 12–25% – od 15 do 20 mln euro, a w przypadkach 
najtrudniejszych – od 20 do 25 mln euro8. Orientacyjny koszt budowy 1 km linii 
przewidywany przez PKP PLK S.A. w Polsce wynosi od 10 do 15 mln euro, za-
leżnie od ukształtowania terenu i innych czynników9. 

Należy również pamiętać, że oprócz drogi kolejowej drugą największą po-
zycją inwestycyjną związaną z budową linii dużych prędkości jest zakup skła-
dów przystosowanych do takich prędkości. Przykładowo: cena jednego składu 
TGV, tzw. Longue distance, a zatem do ruchu określanego jako dalekobieżny, 
wynosi około 19 mln euro, co daje około 45 tys. euro na jedno miejsce inwenta-
rzowe10. 

Według UIC Polska należy do grupy krajów predestynowanych do podję-
cia projektów linii KDP, a pierwszeństwo w budowie przyznawane jest linii 
Warszawa–Łódź–Kalisz–Poznań/Wrocław (tzw. Y – igrek)11. Polskie projekty 
(m.in. CNTK) również przyznają pierwszeństwo tej inwestycji12. 

Problematyka budowy pierwszej linii KDP w Polsce została ujęta kom-
pleksowo w dokumencie rządowym Program budowy i uruchomienia przewo-
zów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce (Program KDP)13, choć nawiązania 
do planów budowy w Polsce linii dużych prędkości zawarte są także w doku-

                                                           
8  L’opportunité pour la Grande Vitesse dans l’espace PECO, CENIT, Barcelona, lipiec 

2004. W ramach Forum Pasażerskiego UIC od 1998 r. pracuje Grupa Wschód–Zachód, zajmująca 
się rozwiązywaniem różnorodnych problemów eksploatacyjnych i handlowych, mająca na celu 
zmniejszanie różnic między kolejami wschodniej i zachodniej Europy. W 2003 roku Grupa po-
stanowiła rozpatrzyć możliwość i perspektywy wprowadzenia w krajach PECO systemu szybkiej 
kolei. Wykonawcą studium została hiszpańska firma konsultingowa CENIT (Centre d’Innovació 
del Transport), związana z Uniwersytetem Katalońskim w Barcelonie. Efektem prac był projekt 
zatytułowany „L’opportunité pour la Grande Vitesse dans l’espace PECO” (Zastosowanie dużych 
prędkości w krajach Europy Centralnej i Wschodniej). 

9  Sieci kolejowe dużych prędkości w Polsce, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Warsza- 
wa 2005. 

10  A. Żurkowski, Duże prędkości...  
11  Według wymienionego w przypisie nr 9 raportu firmy CENIT. 
12  Patrz: Wstępne studium wykonalności budowy linii dużych prędkości Wrocław/Poznań  

–Łódź–Warszawa, CNTK, Warszawa 2005. 
13  Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości w Polsce, 

Ministerstwo Infrastruktury, Warszawa, sierpień 2008. 
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mentach Strategia dla transportu kolejowego do roku 201314 oraz Master Plan 
dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku15. 

Według Programu KDP prace przygotowawcze i projektowe mają trwać 
do 2013 roku, natomiast prace budowlane zaplanowane są na lata 2014–2019. 
Przewidywane jest odcinkowe oddawanie inwestycji do użytku. Pierwszy odci-
nek powinien zostać oddany do ruchu na przełomie lat 2018/2019. Równolegle, 
w latach 2014–2019, zamawiany będzie niezbędny tabor, tak aby był dostępny 
w momencie uruchamiania poszczególnych odcinków. Zgodnie z programem, 
przewozy na całej linii mają być uruchomione docelowo w 2020 roku16. Pro-
gram KDP określa, że pierwszą linią dużych prędkości będzie, wspomniane już, 
połączenie z Warszawy przez Łódź do Poznania z odgałęzieniem do Wrocławia 
(rys. 1). Program nie przesądza jednak o wyborze konkretnego wariantu prze-
biegu trasy. Ma to być szczegółowo przeanalizowane w trakcie prac projekto-
wych. Jednakże rekomendowane są warianty związane z budową nowej linii 
KDP na całej jej długości, a nie warianty mieszane (częściowo nowa linia, czę-
ściowo wykorzystane linie konwencjonalne)17. 

Według programu KDP, jednocześnie z budową linii KDP ma być prowa-
dzona modernizacja linii CMK, dostosowująca ją do prędkości 200–250 km/h, 
oraz wybranych linii (modernizacja do 160 km/h lub 160–200 km/h) łączących 
główne ośrodki miejskie w Polsce (rys. 1). Jest to niewątpliwie słuszne podej-
ście, gdyż dopiero tak ukształtowana sieć o wysokich parametrach daje szanse 
na kompleksową obsługę transportową największych miast w Polsce z wyko-
rzystaniem zarówno linii konwencjonalnych, jak i linii KDP. 

Program KDP przewiduje również, że w perspektywie do 2030 roku linia 
może zostać przedłużona z Poznania do Niemiec (Berlin), co dałoby połączenie 
z siecią linii KDP w Europie Zachodniej. 

 
 
 

                                                           
14  Strategia dla transportu kolejowego do roku 2013, Ministerstwo Infrastruktury, War-

szawa, kwiecień 2007. 
15  Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku, Ministerstwo Infra-

struktury, Warszawa, grudzień 2008. 
16  Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości...  
17  Opracowano łącznie siedem wariantów przebiegu tej trasy. Szczegóły patrz: Wstępne 

studium wykonalności budowy linii dużych prędkości Wrocław/Poznań...  
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Rys. 1.  Rozwój sieci linii kolei dużych prędkości na tle zmodernizowanych linii kon-

wencjonalnych w Polsce (prognoza stanu na rok 2030) 

Źródło: materiały PKP PLK S.A. 
 
 

3. Przewidywane korzyści budowy linii KDP w Polsce 
 
Zestawiając argumenty dotyczące korzyści budowy pierwszej linii KDP  

w Polsce, można podzielić je na trzy podstawowe grupy, czyli korzyści spo-
łeczne, ekonomiczne i środowiskowe18. 

                                                           
18  Argumenty przemawiające za budową pierwszej linii KDP w Polsce opracowano  

na podstawie Programu budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości...  
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Do podstawowych korzyści społecznych, przemawiających za budową li-
nii KDP w Polsce, można zaliczyć następujące: 

– skrócenie czasów przejazdu (w niektórych przypadkach znaczące) po-
między głównymi aglomeracjami Polski, obciążonymi do tej pory i tak 
największymi potokami pasażerskimi19; 

– likwidację wynikającej z uwarunkowań historycznych luki w sieci ko-
lejowej, polegającej na braku bezpośredniego (krótszego) połączenia 
Warszawy z Wrocławiem; 

– przyczynienie się do pogłębienia spójności oraz wzrostu mobilności 
społeczeństwa Polski zarówno w wymiarze krajowym, jak i unijnym; 

– pojawienie się zupełnie nowej jakości związanej z uruchomieniem 
przewozów linią KDP w ofercie transportu kolejowego, której akcepta-
cja ze strony społeczeństwa może spowodować zmianę niekorzystnego 
obrazu polskich kolei w świadomości społeczeństwa, a co za tym idzie, 
większe przyzwolenie społeczne na wydatkowanie środków publicz-
nych na rozwój transportu kolejowego, nie tylko w ramach systemu ko-
lei dużych prędkości, ale także systemu kolei konwencjonalnych. 

W odniesieniu do korzyści ekonomicznych, główne przesłanki przema-
wiające za budową linii KDP w Polsce są następujące: 

– zgodnie z doświadczeniem krajów posiadających już podobną sieć bu-
dowa tych linii wpływa pozytywnie na rozwój i konkurencyjność całe-
go kraju oraz obsługiwanych regionów (pod warunkiem włączenia ich 
w sieć KDP)20; 

– z punktu widzenia makroekonomicznego rozpoczęcie tak dużej inwe-
stycji stanowi poważny bodziec rozwoju gospodarczego kraju poprzez 
pobudzenie w sektorze budownictwa, usług czy w innych gałęziach 
przemysłu związanego z koleją; 

                                                           
19  Przy czym dzięki modernizacji linii komplementarnych skutki te rozciągną się nie tylko 

na aglomeracje połączone bezpośrednio linią dużych prędkości, ale również na inne (Gdańsk, 
Białystok, Szczecin, Kraków, Katowice). 

20  Dobrym przykładem tego, jak budowa linii KDP napędza przedsiębiorczość i gospo-
darkę regionów, jest Lyon we Francji, połączony w 1981 roku linią TGV z Paryżem. Dzięki temu 
stał się on dynamicznym centrum biznesowym, gdzie m.in. wielkość powierzchni biurowej wzro-
sła o 43%. Podobnie w przypadku miasta Nantes, do którego dzięki połączeniu KDP swoje sie-
dziby przeniosło wiele firm wcześniej uzależnionych lokalizacyjnie od Paryża. W Hiszpanii 
miasto Lleida (leżące na trasie linii AVE pomiędzy Barceloną a Madrytem) przyciągnęło oddział 
Microsoftu, jak również o 15% więcej turystów. Patrz: R. Wyszyński, Szybka kolej – fikcja czy 
fakt?, „Angora” 2011, nr 49. 
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– budowa linii KDP pozwoli na odciążenie istniejących obecnie linii ko-
lejowych obsługujących te relacje. Dotyczy to przede wszystkim linii 
E-20, której rezerwy na niektórych odcinkach (węzły Poznań, Warsza-
wa, Wrocław) są już na granicy zdolności przepustowej. Przejęcie zna-
czącej części przewozów międzyregionalnych pozwoli na zwiększenie 
liczby pociągów towarowych i regionalnych pasażerskich na tych cią-
gach, a w przypadku linii E-20 przyczyni się do wzrostu jej konkuren-
cyjności jako szlaku tranzytowego; 

– budowa linii KDP stanowi również przyczynek do modernizacji kom-
plementarnych linii konwencjonalnych (linia ta czyni bardziej atrakcyj-
ną kolej konwencjonalną, a ta z kolei dowozi klientów do KDP)21; 

– rosnące ceny paliw na rynkach światowych powodują, że wzrastają 
koszty przewozów transportem samochodowym, co zniechęca do ko-
rzystania z samochodów indywidualnych; 

– większa przepustowość 1 km dwutorowej linii kolejowej przy tym sa-
mym koszcie budowy co 1 km autostrady czy drogi ekspresowej; 

– wyczerpywanie się zdolności przepustowych na drogach łączących naj-
większe aglomeracje;  

– możliwość skutecznej konkurencji KDP z transportem lotniczym na 
dystansach 500–600 km, co potwierdzają doświadczenia różnych kra-
jów na świecie. 

Podstawowe korzyści środowiskowe, przemawiające za budową KDP  
w Polsce, to: 

– niższe koszty zewnętrzne transportu kolejowego, w tym niskie zużycie 
energii w przeliczeniu na 1 pkm w porównaniu z transportem samo-
chodowym i lotniczym, bardzo niska wypadkowość w porównaniu  
z transportem samochodowym i motoryzacją indywidualną oraz mniej-
sza zajętość terenu; 

– zmniejszenie przewozów transportem samochodowym i indywidual-
nymi pojazdami samochodowymi przede wszystkim w ciągach znajdu-
jących się na projektowanej linii KDP (relacje: Warszawa–Łódź 
–Poznań/Wrocław), a także w części na komplementarnych liniach 

                                                           
21  Modernizacja linii konwencjonalnych komplementarnych w stosunku do linii „Y” prze-

widziana jest, jak wspomniano, w Programie budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Du-
żych Prędkości w Polsce. 
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konwencjonalnych, co oczywiście pociągnie za sobą zmniejszenie 
związanych z tym kosztów zewnętrznych; 

– możliwość wykorzystania energii elektrycznej z elektrowni atomowych 
(tani prąd) do zasilania sieci trakcyjnej KDP22. 

 
 

4. Argumenty przeciw budowie linii KDP w Polsce 
 
Przedstawiając korzyści, trzeba również wspomnieć o argumentach prze-

ciwników budowy pierwszej linii KDP w Polsce w najbliższych latach. Wśród 
najważniejszych wymienia się m.in. następujące23: 

– linia KDP połączy tylko cztery główne miasta i tylko one skorzystają 
na tej budowie, pozostałe miasta będą mieć nadal połączenia kolejowe 
złej jakości; 

– tereny położone wzdłuż kolejowych linii dużych prędkości nie odniosą 
żadnych korzyści z jej istnienia, natomiast są skazywane na negatywne 
efekty zewnętrzne. 

Argumenty te byłyby słuszne, gdyby budowa dworców na linii KDP („Y”) 
rzeczywiście ograniczyła się do miast wojewódzkich będących punktami po-
czątkowymi przejazdu tą linią (Warszawa, Poznań, Wrocław) czy leżącej na 
trasie jej przebiegu Łodzi24. Aby linia ta służyła również regionom, przez które 
będzie przebiegać, konieczna jest budowa przystanków pośrednich. Kwestia ta 
jest o tyle ciekawa, że w Polsce przetoczyła się dyskusja na ten temat przy oka-
zji budowy peronu na przystanku Włoszczowa Północ na linii CMK. Sprawa ta 
została mocno upolityczniona, co na pewno zaważyło na części wypowiedzi na 
ten temat prezentowanych w mediach. Część ekspertów podważało ideę tej 
budowy, twierdząc, że takie rozwiązania nie są stosowane w innych krajach. 
Jednak przykłady innych państw pokazują, że można spotkać się z budową 

                                                           
22  Według planów rządowych do 2020 roku ma zostać wybudowana w Polsce pierwsza 

elektrownia jądrowa. Patrz: Program polskiej energetyki jądrowej, Ministerstwo Gospodarki, 
Warszawa, grudzień 2010. 

23  Argumenty przytoczone ze strony: http://szybkakolejtak.pl/opinie/artykuly/kdp_faq 
(20.12.2011). 

24  Dla których zapisano, że dworce te muszą być zlokalizowane łącznie z dworcami ob-
sługującymi linie konwencjonalne oraz powinna być zapewniona integracja w układzie między-
gałęziowym, przede wszystkim z transportem samochodowym. Patrz: Program budowy i uru-
chomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości...  
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małych przystanków na liniach KDP i jest to przedsięwzięcie uzasadnione, 
przede wszystkim społecznie. Poniżej prezentowane są takie rozwiązania na 
przykładzie Francji i Niemiec. 

Przykłady z Francji25: 
– stacja Le Creusot TGV zlokalizowana na linii Paryż–Lyon między 

dwoma burgundzkimi miastami: Le Creusot (26 tys. mieszkańców)  
i Montchanin (ok. 6 tys. mieszkańców); 

– stacja Haute Pikardie TGV zlokalizowana w północnej Francji na linii 
dużych prędkości łączącej Paryż z Lille. Jej nazwa nie pochodzi od 
żadnego miasta, lecz od regionu, przez który przebiega; 

– na nowej linii Est Européen (otwarta 10 czerwca 2007 r.), łączącej Pa-
ryż z regionami leżącymi na wschodzie Francji – Alzacją i Lotaryngią 
(głównie z 400-tysięcznym Strasburgiem), zlokalizowane są trzy stacje 
pośrednie, w tym: 
a) stacja Meuse we wsi Les Trois-Domaines – najbliższe miasta to 

oddalone o 29 km Bar-le-Duc (17 tys. mieszkańców) i oddalone 
o 28 km Verdun (20 tys. mieszkańców), 

b) stacja Lorraine we wsi Louvigny – najbliższe miasta to oddalone  
o 14 km Pont-à-Mousson (15 tys. mieszkańców) i oddalony o po-
nad 30 km Metz (123 tys. mieszkańców). 

Przykład z Niemiec26: na otwartej w 2002 roku linii ICE Frankfurt–Kolo-
nia powstały trzy stacje pośrednie, w tym Limburg Süd (Limburg – 43 tys. 
mieszkańców) i Siegburg (13 tys. mieszkańców). 

Jak widać na zaprezentowanych przykładach, na liniach KDP powstają 
również małe przystanki, a głównym celem takich działań jest dążenie do tego, 
aby społeczeństwa regionów, przez które te linie przechodzą, mogły z nich ko-
rzystać. Dzięki temu nie wystąpi „efekt tunelu”27. Zdaniem autora decyzja 
o uruchomieniu przystanku osobowego Włoszczowa Północ była słuszna, zwię-
kszyła się bowiem dostępność transportowa tego regionu. Społeczeństwo 

                                                           
25  K. Trammer, Kolej tylko dla bogatych?, „Z biegiem szyn” 2006, nr 5 (http://www. 

zbs.kolej.net.pl/). 
26  Ibidem. 
27  Pojęcie z regionalizacji. Polega on na tym, że tereny położone wzdłuż autostrad i kole-

jowych linii dużych prędkości nie odnoszą żadnych korzyści z ich istnienia. Dobre połączenia 
komunikacyjne służą wyłącznie największym aglomeracjom, a regiony tranzytowe, pozbawione 
stacji kolejowych czy zjazdów z autostrad, nie zyskują wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej, 
poprawy jakości usług lokalnych czy choćby skrócenia czasu dojazdu do największych miast. 
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Włoszczowy i okolic zyskało na tej inwestycji, gdyż znacząco skrócił się czas 
dojazdu do Warszawy i Krakowa28. Należy więc konieczne wziąć pod uwagę te 
doświadczenia przy projektowaniu przystanków pasażerskich na pierwszej linii 
KDP w Polsce. 

Jeśli chodzi o argumenty o hałasie i innych negatywnych skutkach oddzia-
ływania linii KDP na tereny, przez które przebiega, należy je uznać za przesad-
ne. Niekorzystny wpływ KDP można minimalizować już na etapie ich projek-
towania. Ponadto współczesne technologie związane zarówno z infrastrukturą, 
jak i taborem skutecznie minimalizują negatywne oddziaływanie na otaczającą 
przestrzeń. Znacznie gorsza sytuacja jest w przypadku modernizacji istnieją-
cych już linii konwencjonalnych, które zostały otoczone zabudową miejską. 

Argumenty przeciwko budowie linii KDP dotyczą również jej finansowa-
nia. Wymienia się m.in. następujące: 

– modernizując linie konwencjonalne, można za te same pieniądze 
usprawnić połączenia znacznie większej liczby miast; 

– głównym efektem zaangażowania ogromnych środków w budowę, 
a następnie eksploatację KDP będzie zakonserwowanie aktualnej, kry-
zysowej sytuacji na istniejącej sieci kolejowej; 

– zaangażowanie ogromnych funduszy, struktur administracyjnych oraz 
myśli technicznej i ekonomicznej w budowę KDP odbierze środki, któ-
re mogłyby być spożytkowane na rewitalizację całej sieci kolejowej. 

Niewątpliwie konieczność modernizacji konwencjonalnej infrastruktury 
kolejowej w Polsce jest faktem. Ogromne zaniedbania, głównie w wyniku braku 
niezbędnych inwestycji, zwłaszcza w latach 1990–2004, doprowadziły do de-
gradacji stanu technicznego infrastruktury kolejowej. Wobec tak dużych zapóź-
nień w tej kwestii, środki na budowę linii KDP nie mogą oczywiście pochodzić 
w żadnej części z funduszy przeznaczonych na linie konwencjonalne. Musi być 
zagwarantowana całkowita rozdzielność tych środków. Finansowanie linii KDP 
należy pozyskać z osobnych źródeł. Jeśli chodzi o wielkość środków na ten cel, 

                                                           
28  Czas przejazdu w relacjach:  
− Włoszczowa–Warszawa (przez Kielce) – 3 h 50 min, 

Włoszczowa–Warszawa (przez Częstochowę) – 4 h 20 min, 
Włoszczowa Północ–Warszawa (linia CMK) – 1 h 40 min, 

− Włoszczowa–Kraków (przez Kielce) – 2 h 50 min, 
Włoszczowa–Kraków (przez Częstochowę) – 4 h 20 min, 
Włoszczowa Północ–Kraków (linia CMK) – 1 h 30 min. 

Obliczenia własne na podstawie Sieciowego rozkładu jazdy pociągów 2010/2011. 
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to według Programu KDP koszt budowy linii i zakupu taboru ma wynieść około 
22,3 mld zł, natomiast według Master Planu29 potrzeby inwestycyjne w kon-
wencjonalnej infrastrukturze kolejowej w okresie 2008–2030 szacowane są na 
około 182 mld zł. Jak wynika z porównania, rzekome znaczące nakłady na linie 
KDP nie są aż tak duże. Ponadto, według Programu KDP ze środków unijnych 
będzie można sfinansować do około 8% projektu. Pozostała część ma zostać 
sfinansowana w około 25% z budżetu państwa, a 75% ma stanowić kredyt  
z EBI30. Oczywiście będzie to rozłożone na czas realizacji całego projektu. Na-
leży więc podkreślić, że sam projekt nie okaże się aż tak znaczącym obciąże-
niem dla budżetu, ale w żadnym razie budowa KDP nie może się odbyć kosz-
tem środków przeznaczonych na modernizację linii konwencjonalnych. 

Jednym z bardzo często przytaczanych argumentów przeciwko budowie 
linii KDP jest stwierdzenie, że będzie to kolej dla bogatych, a przeciętnego 
mieszkańca Polski nie będzie stać na przejazd. Doświadczenia krajów, w któ-
rych funkcjonują już linie KDP, przeczą tej tezie – jest wręcz przeciwnie. W ta-
kich krajach, jak Francja, Hiszpania, Niemcy, Włochy z usług linii KDP korzy-
stają osoby o bardzo zróżnicowanych dochodach. Przewoźnicy kolejowi propo-
nują taryfy kolorowe, uzależnione od pory wyjazdu, i różnego rodzaju zniżki 
(rodzinne, weekendowe, programy lojalnościowe), a także (podobne jak u prze-
woźników lotniczych) promocje, zachęcające do wcześniejszego zakupu biletu 
po bardzo korzystnej cenie31. 

 
 

Podsumowanie 
 

Przedstawione w artykule rozważania przemawiają, zdaniem autora, za 
tym, że istnieją przesłanki ku temu, aby podjąć działania na rzecz budowy 
pierwszej linii KDP w Polsce, i to już w obecnej dekadzie. Przy znanych po-
wszechnie trudnościach finansowych naszego kraju zadanie to należy uznać za 
ambitne. Niemniej jednak warto podjąć ten wysiłek inwestycyjny, gdyż korzy-
ści z istnienia linii KDP odczuje zarówno społeczeństwo, jak i gospodarka na-
rodowa. 

                                                           
29  Master Plan dla transportu kolejowego w Polsce...  
30  Program budowy i uruchomienia przewozów Kolejami Dużych Prędkości...  
31  R. Wyszyński, Szybka kolej...  
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SELECTED PROBLEMS OF HIGH-SPEED RAIL DEVELOPMENT  
IN POLAND 

 
 

Summary 
 

In this article the author considers the issues of building the first high-speed rail 
line in Poland showing the social, economic and ecological benefits. It also considers 
the arguments of opponents to the construction of these lines and shall discuss the  
government’s overall program for the construction of the line indicating also on issues 
that in his opinion, should be further refined and detailed. 

 
Translated by Arkadiusz Drewnowski 

 
 
 
 
 



 

 

ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  739 PROBLEMY  TRANSPORTU I LOGISTYKI NR  17 2012 
 
 
 
 
ANNA GALOR 
Akademia Morska w Szczecinie 

 
 
 

OCENA MOŻLIWOŚCI TRANSPORTU ODPADÓW DO SPALARNI  
NA OSTROWIE GRABOWSKIM 

 
 
Słowa kluczowe: koszty wewnętrzne i zewnętrzne transportu,  transport odpadów 
 
 
Wprowadzenie 

 
W 2015 roku ma zostać oddany do użytku Zakład Termicznego Unieszko-

dliwiania Odpadów (ZTUO) dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego na 
Ostrowie Grabowskim w Szczecinie. Całkowity koszt projektu szacowany jest 
na 576 mln zł. Roczna zdolność przerobowa ZTUO ma wynieść 150 tys. t od-
padów rocznie przy zastosowaniu dwóch równoległych linii technologicznych 
o wydajności max. 10 t/h. Dzięki tej instalacji województwo uniknie kar grożą-
cych Polsce za deponowanie zbyt dużych ilości odpadów na składowiskach1. 

Pozostaje jednak problem transportu odpadów do nowo budowanego 
ZTUO oraz jego kosztów, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dlatego 
też celem artykułu jest analiza możliwości transportu odpadów ze Szczecińskie-
go Obszaru Metropolitalnego do projektowanej instalacji ZTUO w Szczecinie2. 

                                                           
1  http://gospodarka-odpadami.pl (20.07.2011). 
2  Analiza możliwości transportu odpadów komunalnych w Szczecińskim Obszarze Metro-

politalnym do projektowanej instalacji zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów komu-
nalnych (ZTUOK) na Międzyodrzu. Praca na zlecenie Urzędu Miejskiego w Szczecinie, Szczecin 
2009. 
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1. Założenia analizy 
 

Transport odpadów do ZTUO według wstępnych założeń będzie realizo-
wany z siedmiu powiatów (goleniowskiego, stargardzkiego, gryfińskiego, po-
lickiego, kamieńskiego, myśliborskiego, pyrzyckiego) i dwóch miast na pra-
wach powiatów, czyli Szczecina i Świnoujścia. Do analizy przyjęto wielkości 
odpadów przedstawione w planach gospodarki odpadami dla poszczególnych 
powiatów (tabela 1). Analiza została przeprowadzona dla różnych scenariuszy 
(100%, 80%, 65%, 50% odpadów przewożonych do ZTUO), ponieważ dokład-
ne dane nie zostały zawarte w planach gospodarki odpadami tych powiatów, 
przy dwóch wariantach gęstości odpadów: 0,2 Mg/m3 i 0,4 Mg/m3, która wyni-
ka z przyjętej przez dany powiat metody ich zagęszczania.  

W pierwszym etapie prac przeprowadzono analizę, w jakiej odległości od 
ZTUO będą się znajdowały punkty przeładunkowe odpadów komunalnych 
w powiatach (tabela 2), a także analizę, jakimi gałęziami transportu odpady do 
szczecińskiego ZTUO mogą być dostarczane. We wszystkich przypadkach 
możliwy jest transport samochodowy, kolejowy (z wyjątkiem aglomeracji 
szczecińskiej), a wodny śródlądowy jedynie w przypadku czterech powiatów: 
gryfińskiego, polickiego, kamieńskiego i m. Świnoujście. 

 
Tabela 1 

  
Scenariuszowa analiza ilości odpadów możliwych do spalenia w roku 2015 
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Prognoza 
odpadów 
komunalnych 

134 927,0 29 570,0 21 551,0 14 950,0 15 575,0 23 936,0 29 055,0 15 672,0 48 086,0 

Scenariusz 
optymistycz-
ny (50%) 

67 463,5 14 785,0 10 775,5 7 475,0 7 787,5 11 968,0 14 527,5 7 836,0 24 043,0 

Scenariusz 
średniego 
wzrostu 
(65%) 

87 702,6 19 220,5 14 008,2 9 717,5 10 123,8 15 558,4 18 885,8 10 186,8 31 255,9 

Scenariusz 
pesymistycz-
ny (80%) 

107 942,0 23 656,0 17 240,8 11 960,0 12 460,0 19 148,8 23 244,0 12 537,6 38 468,8 

Źródło: wyliczenia własne na podstawie prognoz zawartych w planach gospodarki 
odpadami. 
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Tabela 2 
  

Lokalizacja punktów przeładunkowych odpadów komunalnych  
dla wybranych powiatów województwa zachodniopomorskiego  

z uwzględnieniem odległości (transport samochodowy) od ZTUO na Międzyodrzu  
 

Powiaty Miejsce 
załadunku 

Odległość 
od ZTUO Powiaty Miejsce 

załadunku 
Odległość 
od ZTUO 

m. Szczecin  5 km kamieński Chrząstowo 91 km 

goleniowski Podańsko 41 km m. Świnoujście Karsibór 106 km 

stargardzki Łęczyca 41 km myśliborski Dalsze 80 km 

gryfiński Gryfino-Wschód 19 km pyrzycki Karniewo 49 km 

policki Leśno Górne 17 km    

Źródło: opracowanie własne.  
 
Następnie przeanalizowano wymagania techniczne, jakim powinny odpo-

wiadać środki transportu, które będą przewoziły ten rodzaj ładunku, oraz do-
brano odpowiednie kontenery. W transporcie drogowym i kolejowym powinien 
to być kontener o pojemności 40 m3, szczelny, przystosowany do przewozu 
tego rodzaju ładunku, a w transporcie wodnym śródlądowym – kontener  
40-stopowy o pojemności 67 m3, w przypadku którego istnieje możliwość pię-
trzenia, łączenia i przeładunku za pomocą suwnic lub dźwigów kontenerowych.  

Jeżeli chodzi o możliwość wykorzystania różnych środków transportu, to 
należy stwierdzić, że najbardziej elastycznym środkiem transportu będzie ze-
staw samochodowy, składający się z ciągnika z naczepą i przyczepą kontene-
rową, która może bezpośrednio dostarczyć kontenery z punktu załadunku do 
ZTUO. Kontenery mogą być ładowane na samochód za pomocą urządzenia 
załadunkowego znajdującego się na terenie bazy lub urządzenia na stałe zamon-
towanego na samochodzie. 

Wykorzystując transport kolejowy i wodny śródlądowy, trzeba brać pod 
uwagę fakt, że odpady w kontenerach będą musiały być dostarczone z miejsca 
przeładunkowego na stację kolejową lub do portu, gdzie następnie zostaną zała-
dowane na platformy kolejowe bądź barki za pomocą odpowiednich urządzeń, 
np. suwnic czy dźwigów kontenerowych, urządzeń typu reach stackers. Dodat-
kowo kontenery dostarczone w pobliże ZTUO muszą zostać znowu wyładowa-
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ne za pomocą podobnych urządzeń, a następnie przewiezione do ZTUO ciągni-
kami z przyczepami. W przypadku transportu kolejowego mogą być rozłado-
wane na terenie portu i dostarczone na naczepach do ZTUO. Inaczej sytuacja 
wygląda w transporcie wodnym śródlądowym, gdzie w pobliżu nie ma miejsca 
do obsługi barek i trzeba by było wybudować od podstaw nowe nabrzeże, od-
powiednio je wyposażyć i zbudować drogę do ZTUO. Dodatkowo należy 
uwzględnić fakt, że funkcjonowanie transportu wodnego śródlądowego może 
zostać zakłócone przez zbyt wysoki lub niski stan wód, a także występujące 
okresowo zalodzenie. 

Trzeba też wspomnieć, że nie wszystkie towarowe stacje kolejowe są usy-
tuowane w pobliżu potencjalnych punktów przeładunkowych i nie wszystkie 
zostały dostosowane do przeładunku kontenerów, np. kontenery z powiatu my-
śliborskiego musiałyby być dowożone do stacji towarowej w powiecie pyrzyc-
kim. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku barek, gdyż w potencjalnych 
portach, w których mogłyby być obsługiwane, nie zawsze istnieje odpowiednia 
infra- i suprastruktura przystosowana do ich obsługi. 

 
 

2. Analiza ruchu 
 
Analiza ruchu wykazuje, że najbardziej obciążone byłyby drogi kołowe, 

jeżeli jako środek transportu wykorzystano by samochody ciężarowe. Analiza 
przeprowadzona dla transportu odpadów o gęstości 0,2 Mg/m3, w zależności od 
przyjętego scenariusza, wykazuje, że rozbieżności w ilości wykorzystanych 
jednostek transportowych są bardzo duże (od 20 832 samochodów rocznie przy 
scenariuszu 100% do 10 416 samochodów rocznie przy scenariuszu 50%), co 
przy założeniu, że w ciągu roku liczba dni roboczych wynosi ok. 250, daje 
dziennie od 83 do 42 jednostek transportowych. Natomiast w przypadku trans-
portu odpadów o gęstości 0,4 Mg/m3 daje to od 10 416 samochodów rocznie 
przy scenariuszu 100% do 5208 samochodów rocznie przy scenariuszu 50%, 
czyli dziennie od 42 do 21 jednostek transportowych. Jak wynika z powyższych 
wyliczeń, powiaty powinny zagęszczać odpady do 0,4 Mg/m3, gdyż może to 
zredukować o 50% ilość samochodów dowożących odpady do ZTUO. Prze-
prowadzona analiza obciążenia dróg w poszczególnych powiatach, jeżeli chodzi 
o liczbę samochodów przewożących odpady, wykazuje, że bez względu na 
przyjęty scenariusz najbardziej obciążone ruchem samochodowym będą drogi 
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powiatu m. Szczecin, zwłaszcza na odcinku od ul. Struga do ZTUO, odcinek 
drogi S3 przechodzący przez powiat goleniowski, oraz odcinek S3 przechodzą-
cy przez powiat gryfiński, a następnie stargardzki i pyrzycki. Odcinek S3 bie-
gnący od Świnoujścia do Szczecina będzie odcinkiem newralgicznym w okresie 
letnim, gdyż w tym czasie tworzą się tam liczne „korki”, które uniemożliwiają 
szybkie przejechanie tej trasy. Newralgicznym odcinkiem będzie również  
ul. Struga i ul. Hryniewieckiego, gdyż stanowią one bezpośredni dojazd do 
ZTUO, Nabrzeża Fińskiego, gdzie docelowo przewiduje się przeładunek około 
100 tys. TEU rocznie, elewatora zbożowego, a także oczyszczalni ścieków 
Międzyodrze.  

W odniesieniu do transportu kolejowego należy stwierdzić, że nie dla 
wszystkich powiatów jest to optymalne rozwiązanie, ze względu na fakt, iż 
zebranie około 60 kontenerów (dwa kontenery na jednej platformie o wymia-
rach L = 18,5 m, B = 2,4 m), aby stworzyć jeden skład, trwałoby zbyt długo 
(jeden–dwa tygodnie), np. w powiecie gryfińskim, kamieńskim czy pyrzyckim, 
co w przypadku tego rodzaju ładunku nie może mieć miejsca. 

Podobnie sytuacja wygląda w tych powiatach, z których można by prze-
wozić kontenery z odpadami transportem wodnym śródlądowym, gdzie czas 
sformowania zestawów do przewozu jest zbyt długi. 

 
 

3. Analiza wewnętrznych kosztów transportu 
 
Kolejnym etapem badań była analiza kosztów wewnętrznych związanych 

z bezpośrednią obsługą i eksploatacją środków transportu. Koszty te są stosun-
kowo łatwe do wyliczenia, ze względu na możliwość dokładnego oszacowania 
każdego z elementów składowych. 

Z przeprowadzonej analizy kosztów wynika, że maksymalne koszty we-
wnętrzne, jakie mogą zostać wytworzone w przypadku poszczególnych środ-
ków transportu, są bardzo różne w zależności od zastosowanego scenariusza 
i gęstości odpadów. 

Z porównania kosztów transportu drogowego z kosztami transportu kole-
jowego dla ośmiu powiatów (z wyłączeniem powiatu m. Szczecin) wynika, że 
koszty wytworzone przez transport drogowy dla gęstości odpadów 0,2 Mg/m3 
stanowią 21% kosztów, jakie trzeba by ponieść przy wyborze kolei jako pod-
stawowego środka transportu, a przy gęstości odpadów 0,4 Mg/m3 – 14%. 
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Jeżeli porówna się koszty przewozu odpadów transportem samochodowym 
i transportem wodnym śródlądowym w powiatach, z których można by przewo-
zić kontenery barkami, to koszty transportu drogowego dla obu gęstości odpa-
dów wynoszą 67,6% kosztów transportu wodnego śródlądowego, co daje prze-
wóz tańszy o 32,4%. 

Dodatkowo należy zaznaczyć, że w obu przypadkach nie brano pod uwagę 
kosztów związanych z dowozem kontenerów do stacji kolejowej lub portu. 

 
 

4. Pojęcie efektów zewnętrznych 
 
Po analizie kosztów wewnętrznych badaniu poddano koszty zewnętrzne, 

jakie mogą wystąpić przy użytkowaniu różnego rodzaju pojazdów w omawia-
nym procesie, a które są coraz częściej zauważane i poddawane szczegółowej 
analizie. 

Obecnie użytkownicy transportu ponoszą jedynie koszty wewnętrzne, 
związane z użytkowaniem środków transportu. Użytkownicy transportu powo-
dują jednak dodatkowe koszty zewnętrzne, które dotykają społeczeństwo i go-
spodarkę, jak np. opóźnienia z powodu zatorów komunikacyjnych, kłopoty ze 
zdrowiem związane z hałasem czy zanieczyszczeniem środowiska, a w długiej 
perspektywie czasowej również zmiany klimatyczne. Koszty te nie są ponoszo-
ne obecnie przez użytkowników transportu, a tym samym nie uwzględnia się 
ich przy wyborze środka transportu. 

Mianem efektów zewnętrznych określa się w ekonomii zjawiska polegają-
ce na przeniesieniu części kosztów lub korzyści wynikających z działalności 
jednego podmiotu na podmioty trzecie bez odpowiedniej rekompensaty. Jest to 
zazwyczaj skutek działalności danego podmiotu gospodarczego, którego konse-
kwencje, zarówno pozytywne, jak i negatywne, ponosi szersze grono odbior-
ców, niezależnie od swojej woli. Wartość tych efektów jest bardzo trudna do 
oszacowania i w związku z tym trudno jest wyegzekwować rekompensaty 
z tego tytułu. Efekty te powinny być rozumiane jako koszty lub korzyści o cha-
rakterze ekonomicznym, których występowanie zakłóca funkcjonowanie me-
chanizmu rynkowego i jest jedną z przyczyn zawodności rynku3. 
                                                           

3  A. Drobniak, Zastosowanie analizy kosztów i korzyści w ocenie projektów publicznych, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2002; J.E. Stiglitz, Ekonomia 
sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004. 
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Pierwszy raz pojęcie efektów zewnętrznych zostało sformułowane w 1920 
roku przez prekursora neoklasycznej ekonomii dobrobytu, Atrhura Pigou4, jako 
jedno z centralnych zagadnień ekonomii dobrobytu. A. Pigou stworzył podsta-
wy analizy neoklasycznej w zakresie uzasadnienia interwencji państwa ze 
względu na zjawisko tzw. efektów zewnętrznych, poprzez rozwinięcie proble-
mu różnicy między użytecznością społeczną a użytecznością indywidualną. 
Zaproponował on rozwiązanie problemu negatywnych efektów zewnętrznych 
poprzez wprowadzenie podatku w odpowiedniej wysokości na zniwelowanie 
ich skutków (znany jako podatek Pigou). 

W 1960 roku Ronald Coase opublikował artykuł Problem of social coast, 
w którym przedstawił rozwiązanie problemu negatywnych efektów zewnętrz-
nych, znane obecnie jako teoremat Coase’a. W przeciwieństwie do Pigou i jego 
prób rozwiązania tego problemu za pomocą regulacji rządowych lub opodatko-
wania, argumentował on, że w przypadku dobrze zdefiniowanych praw własno-
ści i niskich kosztów transakcyjnych problem kosztów zewnętrznych może być 
rozwiązany poprzez dobrowolne transakcje między stronami, których te efekty 
dotyczą5.  

 
 

5. Internalizacja kosztów zewnętrznych w transporcie 
 
Według Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego6, tam gdzie 

występuje wiele podmiotów, jak np. w transporcie lądowym, powinno się prefe-
rować podejście Pigou, gdyż – kierując się kosztami krańcowymi – uzyskuje się 
bardziej efektywną alokację środków. 

Problem efektów zewnętrznych w transporcie został poruszony przez  
Europejską Wspólnotę Gospodarczą już pod koniec lat sześćdziesiątych, jednak 
ze względu na ówczesny stan wiedzy nie można było określić, jak w skuteczny 
sposób zmierzyć i wycenić skutki zewnętrzne. 

                                                           
4  Słownik historii myśli ekonomicznej, red. E. Kundera, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 

2004. 
5  D.R. Henderson, The Concise Encyclopedia of Economic, Liberty Fund Inc., 2009. 
6  Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie komunikatu 

Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecz-
nego i Komitetu Regionów „Strategia na rzecz wdrożenia internalizacji kosztów zewnętrznych”, 
COM(2008) 435 (2009/C 317/14). 
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W 1995 roku w zielonej księdze poruszono problem ustalania cen w trans-
porcie, w białej księdze z 1998 roku pisano o etapowym podejściu do wspólno-
towych ram obliczania opłat za korzystanie z infrastruktury transportowej, 
w 2001 roku powstała biała księga na temat europejskiej polityki transportowej 
do roku 2010, a śródokresowy przegląd tej księgi został wykonany w roku 
20067. W jego wyniku Parlament Europejski, Dyrektywą 2006/38/WE z dnia  
17 maja 2006 roku pkt 11, nałożył na Komisję Europejską obowiązek przed-
stawienia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie do dnia 10.06.2008 roku przej-
rzystego i zrozumiałego modelu oceny wszystkich kosztów, jako podstawy 
obliczania opłat za korzystanie z infrastruktury. Model ten miał być połączony 
z analizą skutków internalizacji kosztów zewnętrznych w odniesieniu do 
wszystkich środków transportu oraz strategią na rzecz stopniowego wdrażania 
tego modelu w odniesieniu do wszystkich środków transportu8.   

Celem była internalizacja wszystkich kosztów zewnętrznych we wszyst-
kich środkach transportu dla ustalenia właściwej ceny, tak aby użytkownicy 
pokrywali realne, powodowane przez siebie koszty. Dzięki tej wiedzy osoby 
korzystające z transportu byłyby bardziej świadome konsekwencji swojego 
postępowania i mogłyby odpowiednio je dostosowywać do sytuacji, tym sa-
mym obniżając koszty zewnętrzne9. Według wstępnych szacunków przedsta-
wionych w „Ocenie internalizacji kosztów zewnętrznych” SEC(2008/2208), 
brak działań w tym kierunku w najbliższych latach spowoduje, że koszty zwią-
zane z samym środowiskiem mogą wzrosnąć do 210 mld euro w roku 2020. 
Ponadto na około 25% europejskiej sieci transportowej będzie występowało 
zjawisko kongestii. 

W wyznaczonym czasie została przedstawiona Parlamentowi Europej-
skiemu „Strategia na rzecz wdrożenia internalizacji kosztów zewnętrznych”, 
która jednak nie spełniła jego oczekiwań. Do roku 2008 nie opracowano mode-
lu oceny wszystkich kosztów zewnętrznych, który mógłby być powszechnie 
stosowany, i nie przeprowadzono analizy efektów zewnętrznych we wszystkich 

                                                           
7  Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Ekonomiczno- 

-Społecznego i Komitetu Regionów „Strategia na rzecz wdrożenia internalizacji kosztów ze-
wnętrznych”, COM(2008) 435. 

8  Dyrektywa 2006/38/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 17 maja 2006 roku zmienia-
jąca Dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infra-
struktury przez pojazdy ciężarowe, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 9.06.2006. 

9  Opinia Europejskiego Komitetu... 



Ocena możliwości transportu odpadów… 

 

31 

 

gałęziach transportu. W „Strategii”... Komisja odwołuje się jedynie do opubli-
kowanego w 2008 roku podręcznika oceny kosztów zewnętrznych w sektorze 
transportu10 i przyjmuje stopniowe podejście do oszacowania zewnętrznych 
kosztów transportu oraz do ich internalizacji w różnych obszarach sektora. 

We wspomnianej „Strategii”... podstawową zasadą przy internalizacji 
kosztów zewnętrznych powinna być zasada „opłat opartych na społecznym 
koszcie krańcowym”. Zgodnie z nią ceny w sektorze transportu muszą być rów-
ne dodatkowemu kosztowi spowodowanemu przez dodatkowego użytkownika 
infrastruktury. Koszty te powinny objąć koszt użytkownika i koszty zewnętrz-
ne, doprowadzić do bardziej efektywnego wykorzystania infrastruktury i do 
utworzenia bezpośredniego powiązania pomiędzy kosztami ze wspólnych zaso-
bów a usługami transportowymi. System opłat oparty na społecznym koszcie 
krańcowym prowadziłby zatem do skutecznego wykorzystania istniejącej infra-
struktury11. 

Przychody z internalizacji kosztów zewnętrznych różnych rodzajów trans-
portu powinny być przeznaczone z powrotem na środki, które byłyby wykorzy-
stane w celu wspierania zrównoważonego funkcjonowania oraz zgodnie z kom-
binacją i optymalizacją rodzajów transportu w pierwszej kolejności tam, gdzie 
odniosłyby największy skutek w zwalczaniu zanieczyszczeń, hałasu i zatorów 
w transporcie. 

Obecna sytuacja, w której koszty zewnętrzne nie obciążają poszczegól-
nych rodzajów transportu i ich użytkowników, daje przewagę konkurencyjną 
gałęziom transportu generującym wysokie koszty zewnętrzne. Internalizacja 
kosztów zewnętrznych pozwoliłaby zapewnić zdrową konkurencję, co prowa-
dziłoby do przesunięcia w kierunku bardziej ekologicznych rodzajów transpor-
tu. Obecnie, kiedy ponad 75% transportu towarowego w Europie stanowi trans-
port drogowy, internalizacja tych kosztów umożliwiłaby na zmniejszenie kosz-
tów związanych ze środowiskiem o około 1 mld euro rocznie. 

 
 
 
 
 

                                                           
10  Handbook on Estimation of External Costs in the Transport, CE Delft, Delft 2008. 
11  Komunikat Komisji do Parlamentu...  
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6. Koszty zewnętrzne w transporcie 
 
Istnieją różne podziały kosztów zewnętrznych w transporcie. Jednym 

z nich jest podział przedstawiony w wymienionym wyżej podręczniku oceny 
kosztów zewnętrznych w transporcie, w którym do kosztów zewnętrznych zali-
cza się: koszty kongestii, koszty niedoboru (scarcity costs), koszty wypadków, 
zanieczyszczenia powietrza, hałasu, koszty związane ze zmianami klimatycz-
nymi, z przyrodą i krajobrazami, dodatkowe koszty środowiskowe (woda, gle-
ba), dodatkowe koszty w obszarach miejskich i koszty związane z dostarcza-
niem energii.  

Koszty te nie zostały jednak jeszcze do końca opracowane. Na każdy 
z wyżej wymienionych rodzajów kosztów składa się wiele czynników, które 
nastręczają problemów przy tworzeniu jednego, spójnego modelu dla całej  
Europy. 

Z kolei niemiecki Instytut Planco w roku 2007 we współpracy z Bundes-
anstalt für Gewässerkunde przeprowadził badania dotyczące ekonomicznego 
i ekologicznego porównania środków transportu różnych gałęzi transportu. 
Dzieli on koszty zewnętrzne na pięć grup: koszty wypadków, koszty hałasu, 
koszty emisji dwutlenku węgla, koszty zanieczyszczenia powietrza innymi ga-
zami oraz koszty krajobrazu i zajęcia obszaru. 

W wyniku tych badań okazało się, że najniższe koszty zewnętrzne generu-
je transport wodny śródlądowy. Całkowite koszty zewnętrzne przewozu ładun-
ków masowych są o 83% niższe w porównaniu z transportem drogowym  
i o 70% niższe w porównaniu z transportem kolejowym. W przypadku przewo-
zu kontenerów koszty zewnętrzne są niższe o 78% w porównaniu z transportem 
drogowym i 68% w porównaniu z transportem kolejowym12. W tabeli 3 przed-
stawiono oszacowane koszty zewnętrzne w eurocentach na 1 tonokilometr na 
podstawie badań przeprowadzonych w Niemczech w latach 2000–2005. 

 
 
 
 

                                                           
12  Economical and ecological comparison of transport modes: Road, Railways, Inland 

waterways, Summary & Findings, „Verkehrswirtschaftlicher und ökologischer Vergleich der 
Verkehrtsträger Strasse, Bahn und Wasserstrasse” by PLANCO Consulting GmbH, Essen in co-
operation with Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz, November 2007. 
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Tabela 3 
  

Koszty zewnętrzne przy przewozach ładunków masowych i kontenerów  
generowane przez transport samochodowy, kolejowy i wodny śródlądowy 

 

 Transport drogowy 
(eurocent/tkm) 

Transport kolejowy 
(eurocent/tkm) 

Transport wodny śród-
lądowy (eurocent/tkm) 

Transport ładunków masowych 

 min. max. śred-
nia min. max. śred-

nia min. max. śred-
nia 

Wypadki 0,43 0,43 0,43 0,06 0,06 0,06 0,03 0,03 0,03 
Hałas 0,79 0,79 0,79 0,84 0,84 0,84 0,00 0,00 0,00 

Powietrze 0,31 0,32 0,32 0,04 0,06 0,05 0,07 0,16 0,12 
Klimat 0,46 0,48 0,47 0,14 0,22 0,18 0,07 0,16 0,12 

Transport kontenerów 

 min. max. śred-
nia min. max. śred-

nia min. max. śred-
nia 

Wypadki 0,43 0,43 0,43 0,06 0,06 0,06 0,03 0,03 0,03 
Hałas 0,79 0,79 0,79 0,84 0,84 0,84 0,00 0,00 0,00 

Powietrze 0,17 0,17 0,17 0,03 0,04 0,04 0,07 0,18 0,12 
Klimat 0,25 0,26 0,26 0,15 0,17 0,16 0,07 0,15 0,11 

Źródło: Economical and ecological comparison...  
 
Z kolei Niemiecki Instytut Energii i Środowiska podaje szacunkowe 

wielkości kosztów zewnętrznych – tabela 4. 
 

Tabela 4  
Zestawienie kosztów zewnętrznych 

 

 CO2 
(g/tkm) 

Zanieczyszczenie 
powietrza  

(euro/100 tkm) 

Wypadki  
(euro/100 tkm) 

Hałas  
(euro/100 tkm) 

Transport drogowy 164,0 1,21 0,92 0,44 
Transport kolejowy 48,1 0,16 0.06 0,36 

Transport wodny 
śródlądowy 33,4 0,17 0,005 0,005 

Źródło: Niemiecki Instytut Energii i Środowiska, 2009. 
 
Na koszty zanieczyszczenia powietrza składają się m.in. koszty związane 

z utratą zdrowia społeczeństwa, z niszczeniem budynków i lasów czy ze skut-
kami efektu cieplarnianego. 
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Na koszty wypadków składają się straty materialne wynikające z uszko-
dzenia pojazdów oraz bezpośredniego otoczenia, koszty związane z angażowa-
niem policji i pomocy drogowej na miejscu wypadku, koszty ubezpieczenia, 
obsługi prawnej, opieki medycznej, różnego rodzaju rekompensat, strat w pro-
dukcji, obniżenie wartości społeczeństwa związane ze stratą życia ludzi, koszty 
wydatkowane na edukację i szkolenia, powstałe w wyniku śmierci młodego 
człowieka w wypadku drogowym. 

Efekty związane z emisją hałasu to kategoria kosztów zewnętrznych, które 
są trudno mierzalne. Hałas powoduje zmęczenie układu nerwowego, obniżenie 
czułości wzroku, utrudnienia w zrozumieniu mowy i porozumiewaniu się, ma 
niekorzystny wpływ na sen i wypoczynek, może również powodować zaburze-
nia układu krążenia i układu pokarmowego, a hałas o bardzo dużym natężeniu 
(powyżej 130 dB) powoduje drgania niektórych organów wewnętrznych, czego 
skutkiem są choroby i zniszczenia. Wobec powyższego koszty związane z hała-
sem dotyczą skutków zmniejszenia wydajności ludzi, ich chorób, tworzenia 
urządzeń tłumiących hałas i drgania, takich jak ekrany akustyczne13. 

Do wyliczenia kosztów zewnętrznych wykorzystano wartości podane 
przez Niemiecki Instytut Energii i Środowiska. W tabeli 5 przedstawiono koszty 
pośrednie dla różnych gałęzi transportu w powiatach, w których istnieje możli-
wość zastosowania transportu drogowego, kolejowego i wodnego śródlądowe-
go. Przyjęto, że 1 euro jest równe 4 zł. 

 
Tabela 5 

 
Porównanie kosztów zewnętrznych dla różnych gałęzi transportu  

w powiecie kamieńskim, gryfińskim, polickim i m. Świnoujście dla scenariusza 100% 
 

Transport Emisja CO2 
Zanieczyszcze-
nie powietrza Wypadki Hałas Suma  

kosztów 

Drogowy 874 t 257 958,92 zł 196 134,08 zł 93 803,24 zł 547 896,24 zł 
Kolejowy 265 t 35 268,44 zł 35 268,44 zł 79 354,00 zł 149 890,88 zł 

Wodny  
śródlądowy 119 t 24 403,84 zł 717,76 zł 717,76 zł 49 525,44 zł 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                           
13  B. Bilitewski, G. Hardtle, K. Marek, Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i prakty-

ka, Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o., Warszawa 2006. 
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Porównując koszty transportu wodnego śródlądowego z kosztami wytwa-
rzanymi przez transport samochodowy i kolejowy tylko dla tych czterech po-
wiatów, widzimy, że emisja CO2 w transporcie wodnym śródlądowym stanowi 
13,6% emisji spalin transportu drogowego i 50% emisji spalin transportu kole-
jowego. Jeżeli chodzi o koszty związane z zanieczyszczeniem środowiska, to 
koszty w transporcie wodnym śródlądowym stanowią 9,5% kosztów wytwarza-
nych przez transport samochodowy i 69% kosztów wytwarzanych przez trans-
port kolejowy. W przypadku kosztów związanych z wypadkami, koszty trans-
portu wodnego śródlądowego wynoszą 0,37% kosztów, które może wytworzyć 
transport drogowy, i 2% kosztów generowanych przez transport kolejowy. Jeśli 
chodzi o koszty związane z wytwarzaniem hałasu, proporcje też są olbrzymie, 
gdyż wynoszą odpowiednio 0,76% kosztów transportu samochodowego i 0,9% 
kosztów transportu kolejowego. Sumując wszystkie koszty pośrednie dla po-
szczególnych gałęzi transportu można powiedzieć, że koszty wytwarzane przez 
transport wodny śródlądowy stanowią 9% kosztów transportu drogowego i 33% 
kosztów transportu kolejowego. Oznacza to, że jest to najbardziej ekologiczny 
pod względem emisji spalin i hałasu środek transportu, a także najbezpieczniej-
szy, gdyż wypadki w tej gałęzi transportu zdarzają się niezmiernie rzadko. Jed-
nak niemożliwe jest wykorzystanie go we wszystkich powiatach. 

 
 

Podsumowanie 
 
W końcowym etapie analiz zsumowane zostały koszty zewnętrzne i we-

wnętrzne dla różnych scenariuszy i różnych gałęzi transportu. Na podstawie 
uzyskanych wyników należy stwierdzić, że chociaż największe koszty pośred-
nie wytwarza transport drogowy, sumarycznie koszty całkowite w tej gałęzi 
transportu są o wiele mniejsze niż w transporcie kolejowym i wodnym śródlą-
dowym. Porównanie kosztów transportu drogowego w ośmiu powiatach z sumą 
kosztów transportu kolejowego wykazało, że koszty ogółem w transporcie sa-
mochodowym wynoszą około 15% kosztów wytworzonych w transporcie kole-
jowym dla gęstości odpadów 0,2 Mg/m3, a dla gęstości odpadów 0,4 Mg/m3 – 
35%. W transporcie wodnym śródlądowym koszty drogowe stanowią około 
35%.  

Uzyskane wyniki badań dowodzą, że najbardziej elastyczną i najtańszą ga-
łęzią transportu jest transport samochodowy, mimo że generuje duże koszty 
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związane z obciążeniem środowiska oraz zwiększa obciążenie dróg w posz-
czególnych powiatach. Suma kosztów wewnętrznych i zewnętrznych w trans-
porcie kolejowym i wodnym śródlądowym jest o wiele wyższa w stosunku do 
transportu samochodowego. Dodatkowo te dwie gałęzie transportu wymagają 
odpowiedniej infrastruktury i wyposażenia w sprzęt do przeładunku kontene-
rów, co automatycznie pociąga za sobą nowe, niepotrzebne koszty. Oprócz tego 
do miejsc załadunku na barki i kolej trzeba by dowieźć kontenery za pomocą 
samochodów ciężarowych. Te dwie gałęzie transportu mogą konkurować 
z transportem samochodowym tylko na dużych odległościach (powyżej  
300 km), natomiast w rozpatrywanym przypadku nie mogą być brane pod uwa-
gę ze względów ekonomicznych.  

Podsumowując, do przewozu odpadów z poszczególnych powiatów do 
ZTUO należy wykorzystać transport drogowy, ze względu na koszty i uniwer-
salność, mimo że generuje on największe koszty zewnętrzne. 
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THE ASSESSMENT OF TRANSPORT POSSIBILITY OF MUNICIPAL WASTE  

TO INCINERATION PLANT ON OSTROW GRABOWSKI 
 
 

Summary 
 
The paper presents the possibility of transport of waste from the Szczecin Metro-

politan Area to the planned incineration plant in Szczecin by different modes of trans-
port. The internal and external costs are taken into account. Also analyzed the elements 
included in the external costs of transport and presented the EU policy in this area. 
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EFEKTY ROZWOJU INFRASTRUKTURY TRANSPORTU  
W ZAKRESIE REGIONALNYM 

 
 
Słowa kluczowe: infrastruktura transportowa, polityka regionalna 
 
 
Wprowadzenie 

 
Dorobek teoretyczny w zakresie analizy wpływu infrastruktury transportu 

na rozwój społeczno-gospodarczy można uznać za bogaty. Pierwsze prace na 
ten temat powstawały już w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku i prowa-
dzone są do dnia dzisiejszego. 

Ostatnio dużo miejsca w polityce społeczno-gospodarczej poświęca się ob-
szarowi zawężonemu do regionu. Także w transporcie zwraca się coraz większą 
uwagę na ten obszar. Wydaje się, że ważnym do tego impulsem stała się refor-
ma administracyjna kraju przeprowadzona pod koniec lat dziewięćdziesiątych, 
w wyniku której nowe województwa zyskały większą możliwość kreowania 
regionalnej polityki transportowej (zarówno w zakresie infrastrukturalnym, jak 
i wyposażenia w suprastrukturę na rzecz podmiotów świadczących usługi 
w transporcie regionalnym). Przykładem może być zakup taboru kolejowego 
przez samorządy. Istotnym aspektem było także „usamorządowienie” kolei, 
choć w późniejszym okresie województwa zaczęły powoływać własne spółki 
przewozowe. 
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Celem artykułu jest próba ukazania transportowych i pozatransportowych 
efektów rozwoju infrastruktury transportu w regionie. Do szczegółowej analizy 
posłużył przykład mostu Oresund, który niedawno obchodził dziesięciolecie 
swojego istnienia i stał się ważnym czynnikiem rozwoju regionalnego w Szwe-
cji oraz Danii. 

 
 

1. Infrastruktura transportu w ekonomicznej literaturze przedmiotu  
i badaniach empirycznych 

 
W polskiej oraz zagranicznej literaturze przedmiotu dominuje opinia po-

twierdzająca istotną rolę infrastruktury transportu w kreowaniu rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego. Infrastrukturę transportu można uznać za bazę niezbęd-
ną dla prawidłowego funkcjonowania państwa, regionu, ugrupowania integra-
cyjnego. Jej ważną rolę w ekonomicznej myśli ekonomiki transportu podkreśla-
ją tacy badacze naukowi, jak: W. Grzywacz1, K. Wojewódzka-Król2, M. Cie-
sielski3, K. Ratajczak4, Z. Dziembowski5, A. Piskozub6 i E. Załoga7. Ostatnio 
wartościową pozycję z tego zakresu opublikował także R. Rolbiecki8. 

Ogólnie można stwierdzić, że infrastruktura transportu jest istotnym czyn-
nikiem kształtującym właściwą spójność przestrzenną, gospodarczą i społeczną. 
Podnosi konkurencyjność poprzez skrócenie czasu, a w przypadku nowych 
inwestycji niejednokrotnie skutkuje zmniejszaniem odległości. Ponadto wpływa 

                                                           
1  W. Grzywacz, Infrastruktura transportu, WKiŁ, Warszawa 1982. 
2  K. Wojewódzka-Król, R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwer-

sytetu Gdańskiego, Gdańsk 2008. 
3  M. Ciesielski, Ekonomika infrastruktury transportowej, Wydawnictwo Akademii Eko-

nomicznej, Poznań 1992. 
4  M. Ratajczak, Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Eko-

nomicznej w Poznaniu, Poznań 1999. 
5  Z. Dziembowski, Infrastruktura jako kategoria ekonomiczna, „Ekonomista” 1995,  

nr 4–5. 
6  A. Piskozub, Funkcja przemieszczania jako cecha wspólna infrastruktury, „Problemy 

Ekonomiki Transportu” 1977, nr 2. 
7  E. Załoga, Kierunki i zasady rozwoju transeuropejskiej sieci transportowej, w: Rozwój 

infrastruktury transportu w Polsce, red. E. Załoga, Wyd. KEMA, Szczecin 2006. 
8  R. Rolbiecki, Infrastruktura transportu jako czynnik kształtujący warunki rozwoju 

przedsiębiorstw w otoczeniu społeczno-gospodarczym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 
Gdańsk 2009. 
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na obniżanie kosztów transportu, poprawia atrakcyjność inwestycyjną, produk-
tywność kapitału, postęp techniczny. W wymiarze bezpośrednim oddziałuje na 
efektywność funkcjonowania całego systemu transportowego. Ważną rolą infra-
struktury transportu jest jej wpływ na kształtowanie poziomu dostępności trans-
portowej9. 

Trafne i ciekawe uwagi do zagadnień infrastruktury transportu przedstawił 
W. Grzywacz10, który porównał ją do krwiobiegu. Rzeczywiście: taka analogia 
jest w pełni trafna, skoro mogące się pojawiać symptomy medyczne mają swoje 
odpowiedniki w transporcie (wąskie gardła, zatory, kongestia).  

Ocenę stanu infrastruktury transportu w Polsce można znaleźć w licznych 
opracowaniach. Najczęściej przeważa ocena krytyczna, dotycząca w szczegól-
ności cech jakościowych. Wartościowe w tym zakresie wydaje się opracowanie 
przygotowane przez J. Burnewicza, który ocenia infrastrukturę transportu  
w Polsce jako zbyt „szczupłą” w stosunku do potrzeb gospodarczych i mobilno-
ści społeczeństwa. Ponadto do wad infrastruktury transportu drogowego zalicza 
jej małą spójność, relatywnie niską jakość (ograniczona długość dróg o nośno-
ści 115 kn/oś, dominacja dróg powiatowych i gminnych). W transporcie kole-
jowym poza ograniczeniami ilościowymi widoczny jest spadek jakości sieci 
wyrażony coraz większymi ograniczeniami prędkości. Udział dróg śródlądo-
wych o znaczeniu międzynarodowym w polskiej sieci żeglugi śródlądowej jest 
marginalny (5,5%). Natomiast główne mankamenty portów morskich to zbyt 
mała głębokość basenów portowych, niskie dopuszczalne obciążenie nabrzeża, 
słabe zaplecze nabrzeży portowych oraz wysoka dekapitalizacja infrastruktury 
portowej11. 

W licznych raportach infrastruktura transportu umieszczana jest jako istot-
ny czynnik konkurencyjności. Świadczy to o jej dużej roli, choć sam wypływ na 
konkurencyjność zależy od stadium rozwoju danego państwa. Większa jest rola 

                                                           
9  Szerzej na temat dostępności transportowej, w szczególności pojęcia zakresu, rodzajów, 

zob. T. Kwarciński, Dostępność transportowa – podejście teoretyczne i praktyczne, w: Dostęp-
ność transportowa. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red E. Załoga, ZN US nr 538, Ekonomiczne 
Problemy Usług nr 33, Szczecin 2009; idem, Dostępność transportowa jako czynnik kształtujący 
efektywność i konkurencyjność regionu, w: Efektywność transportu w teorii i praktyce, red. 
M. Michałowska, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2010. 

10  Zob. W. Grzywacz, Ekonomika transportu, WKiL, Warszawa 1989. 
11  Burnewicz J., Nowoczesna infrastruktura transportowa jako podstawowy element in-

tensyfikacji procesów rozwojowych w projektowanych dokumentach strategicznych, Ekspertyza 
dla MRR, Warszawa 2010. 
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infrastruktury jako czynnika konkurencyjności w państwach relatywnie słabo 
rozwiniętych, mniejsza natomiast w wysoko rozwiniętych12. 

Wartościowe pod tym względem wydają się raporty prezentowane przez 
WEF13. W publikowanych corocznie raportach infrastrukturę transportu zalicza 
się do wymagań podstawowych, kształtujących konkurencyjność regionu. Poza 
infrastrukturą do najistotniejszych wymagań zaliczono instytucje, równowagę 
makroekonomiczną oraz zdrowie i edukację. Warto zaznaczyć, że wymagania 
podstawowe są jedną z trzech grup decydujących o konkurencyjności. Dwie 
pozostałe stanowią czynniki poprawiające efektywność oraz czynniki innowa-
cyjności i rozwoju14. 

W ostatnim opublikowanym raporcie15 jakość infrastruktury transportu 
w Polsce została sklasyfikowana na 74. miejscu wśród 139 analizowanych 
państw, a wagę tej grupy czynników (wymagania podstawowe) określono na 
37,1%. Na tak niską ogólną ocenę infrastruktury transportu w Polsce wpływa jej 
jakość w poszczególnych gałęziach transportu: drogowego, kolejowego, lotni-
czego, portów morskich oraz dostępnych miejsc w samolocie. Warto podkreślić, 
że spośród wymienionych państw to właśnie u nas jakość infrastruktury trans-
portu jest najgorsza. 

 
 
 

                                                           
12  Kryterium podziału najczęściej opiera się na sile nabywczej pojedynczego obywatela 

wyrażonej w dolarach (USD). Trzeba zauważyć, że stosowany przez WEF miernik (PKB na 
mieszkańca) jest dość często krytykowany. Postuluje się, aby w pomiarze poziomu rozwoju 
państw uwzględniać więcej elementów. Przykładem jest miernik HDI, uwzględniający, oprócz 
PKB przypadającego na jednego mieszkańca, długość życia i edukację szkolną. 

13  WEF, World Economic Forum. 
14  Podział na grupy jest ważny z punktu widzenia przyjętej metodyki liczenia wskaźnika 

konkurencyjności. Im wyższy standard ekonomiczny wyrażony w PKB w USD na mieszkańca 
danego państwa, tym większa ranga, wyrażona udziałem procentowym kolejnych grup czynni-
ków. Na przykład dla państw słabo rozwiniętych, w których PKB na mieszkańca jest niższy niż  
2 tys. USD, proporcja kształtuje się następująco: 60% wymagania podstawowe, 35% efektyw-
ność, a tylko w 5% konkurencyjność jest determinowana przez innowacje oraz rozwój. Inaczej 
proporcje kształtują się w państwach wysoko rozwiniętych, do których zalicza się obszary, gdzie 
PKB na mieszkańca w USD przewyższa poziom 17 tys. W państwach tych udział pierwszej 
grupy czynników, a więc także infrastruktury, wynosi 20%, drugiej grupy 50, a trzeciej 30%. 
Polska jest zaliczana do państw pomiędzy drugą a trzecią grupą, w których PKB na mieszkańca 
w USD mieści się w przedziale 9–17 tys. USD. Szerzej na temat metodyki badań zob. The Global 
Competitiveness Raport 2011 –2012, WEF, Geneva 2011. 

15  The Global Competitiveness Raport 2011–2012.  
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2. Połączenie Oresund16 (duń. Øresundsbron, szw. Öresundsbron)  
jako przedmiot studium badawczego 

 
Historia powstania stałego połączenia pomiędzy Danią i Szwecją jest dłu-

ga. Projekt zaczął się konkretyzować w 1991 roku, gdy parlamenty obu państw 
podjęły decyzję o budowie połączenia pomiędzy Malmö i Kopenhagą nad cieś-
niną Sund. 

Połączenie pomiędzy Malmoe a Kopenhagą zostało oddane do użytku 
1 lipca 2000 roku, a jego całkowita długość wynosi ponad 16 km. Składa się na 
nie część nawodna – most (7,8 km), sztuczna wyspa Pepparholmen (4,0 km) 
i podwodny tunel (3,5 km)17. Przyjęcie takiego schematu miało na celu nieogra-
niczanie możliwości przeprawy drogą morską dla statków pełnomorskich oraz 
wyeliminowanie potencjalnych zakłóceń funkcjonowania międzynarodowego 
lotniska w Kopenhadze. Główne efekty realizacji inwestycji to skrócenie czasu 
przejazdu i zapewnienie większej swobody przemieszczania.  

Oprócz wymienionych wyżej korzyści z tego połączenia można też wska-
zać inne, które osiągnięto wraz z jego otwarciem. Dalej podjęto próbę ich klasy-
fikacji na transportowe i pozatransportowe18. 

W pierwszej grupie mieszczą się dane dotyczące liczby pasażerów oraz ła-
dunków czy też pojazdów zaspokajających potrzeby transportowe. Analizując 
dane statystyczne odnośnie do obsługiwanych przez połączenie pasażerów, 
można wyróżnić dwa okresy. Pierwszy, obejmujący czas do momentu oddania 
mostu do użytku (lipiec 2000) do 2005 roku, charakteryzuje się niższym od 
oczekiwań stopniem wykorzystania. Drugi, obejmującym lata 2006–2010, to 
widoczny trend wzrostowy w zakresie wykorzystania połączenia na potrzeby 
obsługi transportowej pasażerów. Przyczyną wskazanego trendu mogą być sto-
sunkowo wysokie opłaty. Na przykład cena za przejazd samochodem osobo-

                                                           
16  Wydaje się, że określenie „połączenie Oresund” jest lepsze od terminu „most Oresund” 

z uwagi na specyfikę budowli infrastrukturalnej, która składa się z mostu, sztucznej wyspy  
i tunelu. 

17  Należy podkreślić, że połączenie jest dostosowane do obsługi dwóch gałęzi transportu: 
samochodowego (w części górnej) oraz kolejowego (w części dolnej). Ponadto stanowi ważny 
element europejskiej sieci dróg, gdyż jest częścią europejskiej drogi E20. Budowa połączenia 
została sfinansowana przez dwa państwa – Danię i Szwecję. Łączny koszt przekroczył  
20 mld zł (30 mld koron duńskich i 4 mld koron szwedzkich). 

18  Tę część artykułu opracowano na podstawie: 10 Years. The Oresund Bridge and Its Re-
gion. Copenhagen–Denmark, Malmö 2010. 
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wym wynosi 40 euro19, niemniej trzeba dodać, że operator wprowadził szereg 
zniżek dla osób często wykorzystujących to połączenie w swoich podróżach. 
Rabaty sięgają nawet 75% ceny podstawowej. Ogółem od lipca 2000 roku z po-
łączenia skorzystały 194 mln pasażerów, w tym transportem samochodowym 
118 mln, a transportem kolejowym 76 mln. Obecnie z mostu korzystają blisko 
72 tys. pasażerów dziennie. Dominującą grupę pasażerów stanowią osoby po-
dróżujące samochodem osobowym (41,3 tys. – 2009 r.), lecz bardzo dynamicz-
nie rośnie liczba pasażerów korzystających z transportu kolejowego (30,4 tys.) 
– w 2001 roku było to odpowiednio: motoryzacja indywidualna – 21,9 tys. pa-
sażerów, transport kolejowy – 13,5 tys. pasażerów dziennie. W strukturze po-
jazdów transportu samochodowego dominują samochody osobowe – ich liczba 
wynosi blisko 18 tys. w ciągu dnia, co stanowi 95% pojazdów wykorzystują-
cych połączenie. Ponadto z połączenia korzysta między innymi transport cięża-
rowy (ok. 800 ciężarówek dziennie) i autobusy (ok. 100 autobusów dziennie). 

Jak zaznaczono, połączenie jest wykorzystywane także przez transport cię-
żarowy. Jednak tę formę transportu towarowego w większym zakresie obsługu-
je oddalone  o ok. 50 km na północ połączenie promowe Elsinore–Helsingborg. 
Całkowita liczba samochodów ciężarowych przekraczających promami cieśninę 
Sund wynosi ponad tysiąc dziennie – wobec 800 połączeniem Oresund. Należy 
jednak podkreślić dużą dynamikę wykorzystania przeprawy przez samochody 
ciężarowe, która w ciągu dekady wzrosła 100%. Porównanie wielkości przewo-
zów pasażerskich i towarowych realizowanych przez transport samochodowy 
nasuwa wniosek (choć tendencja ta powinna być nadal obserwowana), że nowe 
inwestycje, obarczone najczęściej wyższymi kosztami dostępu czy dodatko-
wych opłat, są chętniej wykorzystywane na potrzeby przewozów pasażer-
skich20. Wydaje się, że wyższa cena za dostęp do infrastruktury jest bardziej 
akceptowana przez transport pasażerski, a ponadto w przypadku połączenia 
uzyskujemy istotne skrócenie czasu podróży, co jest także wyżej oceniane w za-
kresie transportu pasażerskiego. 

                                                           
19  Cena przejazdu innymi środkami transportu kształtuje się następująco: motocykl  

22 euro, samochód z przyczepką kempingową 80 euro, minibus (6–9 m) 80 euro, bus (powyżej  
9 m) 199 euro, samochód ciężarowy do 20 m 138 euro, samochód ciężarowy powyżej 20 m 207 euro. 
Natomiast za przejazd pociągiem pobierana jest opłata 9 euro. 

20  Problem ten jest także zauważalny w Polsce. W momencie uruchomienia systemu  
ViaToll znaczna część kierowców samochodów ciężarowych nie wybierała płatnych odcinków 
dróg, wykorzystując do przemieszczania się trasy alternatywne. 
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Dogodność połączenia sprawiła, że wielu Duńczyków zakupiło domy 
i mieszkania w regionie Scanii i dojeżdża w ten sposób do pracy. Podobnie 
pozytywny wpływ wywarła budowa połączenia na mieszkańców Szwecji, któ-
rzy coraz częściej wykorzystują je, dojeżdżając do pracy w okolice Kopenhagi. 
Ocenia się, że do czasu uruchomienia połączenia Oresund osób zamieszkują-
cych w jednym państwie, a pracujących w drugim było około 2 tys. Od otwarcia 
połączenia liczba ta zwiększyła się dziesięciokrotnie, do około 20 tys. Ważną 
informację stanowi liczba obcokrajowców zamieszkujących oba regiony przed  
i po oddaniu połączenia. Przed 1 lipca 2001 roku liczba Szwedów mieszających 
w Kopenhadze wynosiła 2,8 tys., obecnie zaś ponad 4 tys. Natomiast liczba 
Duńczyków mieszkających w Malmö przed oddaniem połączenia wynosiła  
2,4 tys., a obecnie przekracza 12 tys.  

Szczegółowa analiza motywów korzystania z połączenia pozwala zauwa-
żyć coraz większe wykorzystywanie go w celach gospodarczych. Świadczy 
o tym rosnący odsetek osób, dla których most stanowi drogę do pracy  
(42% podróżnych wobec 5% w 2001 roku), utrzymujący się odsetek (ok. 20%) 
wykorzystujących połączenie służbowo oraz spadek udziału wykorzystania 
w celach turystycznych (21%). Impulsem do wzrostu przewozów był też spadek 
wartości korony szwedzkiej w 2008 roku. W tym okresie zaobserwowano dużo 
większe zainteresowanie Duńczyków towarami, mieszkaniami i gruntami 
w Szwecji, a także wypoczynkiem na terytorium tego kraju. Podsumowując, 
główne motywy wykorzystywania połączenia to dojazd do pracy, szkół i uczel-
ni, różnica w cenach nieruchomości, produktów, usług w poziomie płac. 

Niewątpliwie realizacja tej inwestycji infrastrukturalnej przyczyniła się do 
poprawy dostępności transportowej między miastami, w ujęciu wewnątrzregio-
nalnym oraz między państwami. Wydaje się, że dostępność zewnętrzna regionu 
wzrośnie po zakończeniu kolejnych inwestycji infrastrukturalnych, a w szcze-
gólności budowy szybkiego połączenia kolejowego między Malmö a Sztok-
holmem oraz mostu przez cieśninę Fehmarn. W wyniku ich realizacji połącze-
nie Oresund znajdzie się w centrum między Hamburgiem a Sztokholmem. 

Do drugiej grupy efektów (pozatransportowych) można zaliczyć wzrost 
liczby inwestycji gospodarczych, w tym bezpośrednich inwestycji zagranicz-
nych w regionie. Należy podkreślić, że zwiększenie inwestycji zaobserwowano 
już w trakcie prowadzenia prac budowlanych21. Obecnie także widać większe 

                                                           
21  Territorial Review of Öresund, Policy Brief OECD, 2003. 
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niż w innych regionach obu państw zainteresowanie ze strony inwestorów za-
granicznych. Wskazana tu aktywność na rynku to pozytywny efekt realizacji 
inwestycji.  

Poczynione obserwacje prowadzą do wniosku, że opisywana inwestycja 
stanowi ważny element integrujący społeczeństwo i gospodarkę. Warto także 
podkreślić wzrastającą świadomość mieszkańców w zakresie powstawania 
i rozwoju regionu Oresund. Badania pokazują, że 52% mieszkańców Skanii 
i 29% mieszkańców Zelandii uważa się również za mieszkańców regionu Ore-
sund. Odsetek ten jest zdecydowanie wyższy wśród osób codziennie wykorzy-
stujących połączenie i wynosi 79%. 

Podsumowując, należy stwierdzić, że budowa połączenia Oresund była 
jednym z etapów poprawy obsługi transportowej regionu Skanii i Zelandii.  Jest 
także przykładem właściwego strategicznego myślenia w zakresie rozwoju in-
frastruktury, w dalszej bowiem perspektywie planowana jest realizacja kolej-
nych inwestycji usprawniających funkcjonowanie systemu transportowego. 
Ważna dla regionu, a szerzej – dla połączenia Szwecji i Niemiec jest inwestycja 
infrastrukturalna (planowana do oddania w 2018 roku), polegająca na budowie 
mostu przez cieśninę Fehmarn. Ukończenie tej inwestycji pozwoli na przejazd 
samochodem osobowym bądź ciężarowym, a także transportem kolejowym 
z terytorium Niemiec do Szwecji bez konieczności korzystania z transportu 
morskiego. Realizacja inwestycji przyczyni się przede wszystkim do redukcji 
czasu trwania procesu transportowego we wspomnianej relacji. Wydaje się też, 
że może spowodować duże zmiany w funkcjonowaniu transportu morskiego 
w tym regionie. Warto przytoczyć statystykę dotyczącą przewozów przeprawą 
Oresund w przyszłości. Przewiduje się bowiem, że dobowy ruch przez to połą-
czenie w 2018 roku wzrośnie do 30 tys. pojazdów (obecnie około 19,5 tys.), by 
w 2025 wynieść około 37 tys. pojazdów. W większym stopniu niż obecnie po-
łączenie będzie wykorzystywane przede wszystkim przez osoby dojeżdżające 
do pracy. 

Oczekuje się, że realizacja wszystkich inwestycji na szlaku Sztokholm 
–Hamburg przyczyni się do wzmocnienia konkurencyjności tego obszaru geo-
graficznego wobec takich węzłów, połączeń logistycznych jak Liverpool 
–Manchester, Amsterdam–Rotterdam czy Dortmund–Frankfurt. 

Na koniec warto odnotować fakt ciągłych usprawnień istniejącego systemu 
transportu regionalnego. Przykładem takiej inwestycji jest Citytunnel w Malmö. 
Jego oddanie do użytku (grudzień 2010) pozwoliło na poprawę połączeń regio-
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nalnych i dalekobieżnych za pomocą transportu kolejowego do innych miast 
Szwecji i oszczędność czasu o połowę, np. z Ystad do Kopenhagi o 30–60 mi-
nut. Zwiększyło to terytorialnie możliwość dojazdu do pracy, przez połączenie 
Oresund, dużej grupy osób. 

 
 

Podsumowanie 
 
W artykule podjęto próbę określenia głównych efektów rozbudowy infra-

struktury transportu dla rozwoju regionu. Trzeba jednak obiektywnie przyznać, 
że jednoznaczna kwantyfikacja skutków rozwoju infrastruktury w zakresie 
transportowym jest trudna do oceny, gdy zawęzimy obszar do regionu. Niniej-
sze rozważania należy traktować jako próbę oceny tego stanu. Wynika to z fak-
tu, że infrastruktura jako dobro publiczne nie podlega ograniczeniom w jej wy-
korzystaniu. W pewnym stopniu takie ograniczenie może stanowić obowiązko-
wa opłata za korzystanie z niej. Łatwiej jest natomiast oceniać skutki społeczno- 
-gospodarcze rozwoju infrastruktury, badając np. napływ bezpośrednich inwe-
stycji, powstawanie nowych miejsc pracy itp. Przedstawiony przykład połącze-
nia niewątpliwie ma walory poznawcze, pokazuje bowiem zmiany, jakie spo-
wodowała budowa połączenia w systemie transportu regionu, a także zmiany 
w życiu społeczno-gospodarczym regionu. 

Należy jednak podkreślić, że sam rozwój infrastruktury, szczególnie łączą-
cej różne państwa o różnych systemach rozwiązań społeczno-gospodarczych, 
nie przyniesie spodziewanych rezultatów bez działań usprawniających integra-
cję. Z tego też względu rozwój infrastruktury powinien być skorelowany z in-
nymi działaniami tak, aby przyniósł na zasadzie synergii jak największe efekty. 
Takie działania powinny przybrać wszelkie możliwe sposoby unifikacji  
(np. fiskalnej). 

Wartościowy w tym zakresie wydaje się być raport OECD22 opublikowany 
w 2003 roku, który zauważa, że inwestycje infrastrukturalne w ramach dwóch 
państw mogą przynieść pożądane skutki, jeżeli będą podjęte komplementarne 
działania zmniejszające bariery integracji. Dotyczy to w szczególności: zinte-
growanego planowania przestrzennego, prowadzenia aktywnej polityki na ryn-
ku pracy (w tym zmniejszania utrudnień biurokratycznych, co powinno popra-

                                                           
22  Ibidem. 
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wić mobilność siły roboczej), wzmacniania współpracy pomiędzy przedsiębior-
stwami, instytucjami naukowymi itp., a także wprowadzenia nowych rozwiązań 
wykluczających podwójne opodatkowanie. Można zauważyć, że sukces połą-
czenia Oresund opiera się na poprawie stosunków transgraniczych, co zaowo-
cowało nową dynamiką w procesie integracji. 
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THE EFFECTS OF TRANSPORT INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT  
IN REGIONAL SCOPE 

 
 

Summary 
 
Infrastructure is a necessary condition but not only for the regulation of competi-

tive advantage. Therefore, development of infrastructure should be correlated with 
other measures, so that brought on the basis of synergy principle the greatest effects. 
This concerns in particular: integrated planning, an active labor market policy, includ-
ing reducing the bureaucracy, which should improve the mobility of the workforce, 
strengthening cooperation between enterprises, research institutions, etc. as well as the 
introduction of new solutions, excluding double taxation. 

The effects of transport infrastructure development can be divided into two 
groups. The first involves issues of transport and is related to the size of the carriage of 
passengers and people as well as the ability to offer transport services with higher quali-
ty parameters, the second is related to aspects of beyond transport. The main are asso-
ciated with direct investment inflows in transport, a new way of getting to work, or 
increase the investment attractiveness of the land. 

 
Translated by Tomasz Kwarciński 
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Introduction 

 
At present the innovation play an important role. Only those businesses 

that invest money in research and development can be kept within the current 
global market. Innovative activities enable businesses to gain competitive  
advantage by applying innovation to their products, services, processes, marke-
ting methods, or organizational changes. This is necessary in order to ensure 
pro-innovation climate in the business, support from top management and em-
ployees’ identification with the business’s corporate philosophy of innovation. 

The basis of innovation is new knowledge, generated mainly through re-
search and development. As an example of successful innovation in rail traffic 
can show the results of ENVICRACK cluster (cluster of alternative energy 
sources), which deals with reducing energy consumption (more)1. 

 
 

                                                           
1 ENVICRACK – Klaster alternatívnych zdrojov energie [online] [cit. 2011-08-20], 

<http://www.envicrack.cz/inovace-zeleznice.html>. 
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1. Objective and Methodology 
 
The main objective of the paper is an effort to gain new knowledge in the 

field of innovation management with a focus on the area of innovation and 
highlight the opportunities for their successful implementation. Draft appropria-
te recommendations can contribute considerably to the success of the applica-
tion of innovative activities in the transport business. 

Addressing the issues examined in the post requires the use of several 
methods depending on the nature of each part of the solution. The acquisition 
and collection of information was used method of analysis documents (when 
analyzing current and historical data relevant to the issue), questionnaire 
method and the method of semi-structured interviews (data collection in empiri-
cal research). 

The information processing has been used in particular the method  
of quantitative evaluation (formation of statistical averages, percentages, appli-
cation of statistical tests and other statistical methods) and the comparative 
method (compared with relevant data obtained from empirical research and the 
collation of data from the analysis of secondary sources). 

To solve the problem was used method of induction, deduction, synthesis 
(in formulating recommendations for the transport business managers), abstrac-
tion and modelling. 

 
  

2. The current state of tackling 
 
In the first step solution of selected problems is necessary to define the 

concept of innovation activities, to map the current innovation activities of Slo-
vak businesses in selected services and highlight the major innovations in trans-
port and logistics. 

The basic innovation activities of businesses, which are defined and de-
tected by the Statistical Office of the Slovak Republic may include: 

a) internal research and development (R & D) – a creative work within 
the business in order to increase knowledge for the development of 
new and improved products and processes, 

b) external research and development – to the same activities as in inter-
nal research and development but made by other businesses, 
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c) provision of modern machinery, equipment, computer hardware and 
software to produce new or significantly improved products and pro-
cesses, 

d) procurement of external expertise – to the acquisition of patents and 
unpatented inventions, know-how and other knowledge necessary for 
the development and/or introduce new or significantly improved pro-
ducts and processes, 

e) training for innovation activities (both internal and external), 
f) activities leading to innovation to market, 
g) other activities – this is primarily a feasibility study, testing, software 

development, improvement of tools... 
The Statistical Office of the Slovak Republic (SO SR) published the de-

velopment of businesses in the Slovak market. Survey of innovation in busi-
nesses is carried out with the biennial international methodology based on 
OSLO. 

In the last period, the number of services businesses in the market had 
grown considerably. But there is still the number of market services business, 
applying innovative activity, lower than businesses that these activities do not 
apply. However the ratio of non-innovative to innovative businesses is starting 
to change in favour of innovation. While in 2001 there were two businesses 
with innovation activity for the five businesses without innovation activity, and 
in 2008 to a business without an appropriate innovation activity of businesses 
with innovation activity. 

The most important factors hampering innovation activities according  
to the Statistical Office include: 

− Economic factors: lack of funding sources, too costly to upgrade. 
− Internal factors: lack of qualified staff, lack of information on tech-

nologies, lack of information on markets, difficulty finding a partner 
for cooperation in innovation. 

− Other factors: market dominated by established businesses, uncertain 
demand for innovative goods or services. 

Currently providers logistics services try improve their operational effi-
ciency through the continuous introduction of information and automation tech-
nologies. In this process, the innovation acting as the innovation process of 
changing opportunities for new ideas and implement new procedures. Accor-
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ding to Chieh-Yu (2008) can technological innovation in the logistics field di-
vided into four categories: 
1. Data acquisition technologies 

The actual data collection and exchange of information plays a crucial role 
in information management. Good quality data enables providers of logistics 
services more efficiently deliver goods to customers. To this end, the system 
can use barcodes and radio frequency identification (RFID).  
2. Information technologies 

Their main contribution is the efficient provision of information flows 
within the organization and between organizations themselves. In addition to 
electronic data interchange (EDI) over the Internet, value-added network 
(VAN), point of sale (POS), electronic ordering systems (EOS), logistics infor-
mation system, Computer Telephony Integration, portals and business informa-
tion systems2. 
3. Warehousing technologies  

Their main aim is to ensure an effective system for warehouse manage-
ment, e.g. to achieve fast and efficient way to search and movement of products 
in stock. Among storage technologies used are mainly automatic storage and 
retrieval system (AS/RS), automatic sorting systems, computer-aided picking 
system and thermostat warehouse. 
4. Transportation technologies 

Transport technologies are focused on moving product from point of origin 
to destination with minimal costs and damages. In this process must be fully 
taken into account customer requirements on delivery of the item. Among the 
technologies used in transport include transportation information system, global 
positioning system (GPS), geographical information systems (GIS), radio-
frequency communication system and transportation data recorder3. 

Innovation transport technologies are used primarily intelligent transport 
systems. New sensors, GPS, satellites and other technological innovations help 
to effectively manage traffic in the town and the region.  

According to Schlosser (2001), intelligent transportation systems (ITS) are 
systems that facilitate efficient use of road and urban communication network 

                                                           
2 Chieh-Yu Lin, Factors affecting innovation in logistics technologies for logistics servi-

ce providers in China. “Journal of Technology Management in China” 2007, Vol. 2, p. 22–37. 
3 Ibidem. 
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using information, communication and control technologies. Enable effective 
pooling of resources and objective. Provide information about the transportation 
process and integrate multiple modes of transport into a single system. Their 
field of application in terms of transport is quite broad. For example, to the safe 
management, electronic assistants uniform speed, progressive navigation sys-
tems, onboard telematics and electronic toll systems. 

Through intelligent transport systems, security is increased traffic-tran-
sport process, efficiency, quality of transport infrastructure and transport (reduc-
tion of traffic congestion, prevent accidents, improve the flow of traffic...),  
access to transport information to individual administrators of infrastructure and 
transport operators. Their application also causes productivity improvement 
activities of commercial entities using the transport infrastructure. Those areas 
will contribute positively to reducing negative impacts on the environment, 
energy demands of transport, the cost of building new transport infrastructure, 
developed economies of the transit time, ensure rational making decisions and 
subsequently traffic management. All this contributions of intelligent transport 
systems was reflected in the satisfaction of operators in the region and create 
a suitable environment for tourism, inward investment into the region, new 
workforce, improve the quality of services provided, whether for transport, 
transport or trade. 

 
 

3. Empirical research – the situation in the Slovak transport businesses 
 
We conducted research from May 2009 to end February 2011. The 

primary role of research was to obtain and interpret information testifying to the 
rate of application of innovative activities by large and medium-sized transport 
businesses operating in the Slovak Republic. The target groups were medium 
and large businesses operating in Slovakia dealing with transport. Research 
objects (the final respondents) were the senior managers and middle level 
management of transport businesses. To research were involved 53 respondents 
of medium (92.45%) and large (7.55%) transport businesses operating in Slo-
vakia. 

The research was approached with different transport businesses do-
minating the business concept. Most were involved in transport businesses with 
customer orientation (67.92%), which can be regarded as a positive fact. 
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Transport businesses take into account when providing their services to custo-
mer needs. He plays a key role in planning their business activities. 

49.06% of respondents from transport businesses recorded any innovative 
ideas and if necessary use what is a positive fact. 43.40% surveyed managers  
of these businesses reported that their innovative ideas in business are always 
generated from scratch if necessary. 11.32% of respondents used in the analysis 
of innovative ideas generated by groups. The negative fact may indicate that 
none of the interviewed transport businesses has developed a system of evalua-
tion of innovative ideas, which is necessary for successful implementation  
of innovative activities. 

Among the innovative activity that transport businesses most involved 
include training for innovative activity (64.15%), obtain of modern machinery, 
equipment, PC hardware and software (49.06%), obtain of external knowledge 
(35.85%), internal research and development (26.42%). On the contrary non-
applied innovative activities include activities aimed at innovation to market 
and external research and development (only 1.89%) (Figure 1). 

 

 
 

Fig. 1. The level of realized innovation activities 

Source: own research. 
 
Up 84.91% of transport businesses identified as a major problem in the 

application of innovative business activities the technical and organizational 
complexity. Other problems include lack of necessary funds (64.15%), in-
sufficient use of available resources (37.74%) and lack of appropriate 
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environment conducive to development of innovation (30.19%). For the 
smallest problem considered managers addressing the lack of trust between 
management and other departments (16.98%), lack of information on 
technologies and markets (18.87%), inefficient work with innovative ideas 
(3.77%) and lack of qualified personnel. 

 
 

4. The level of preparedness of transport businesses for the implementation  
of innovative activities 

 
The level of preparedness for transport businesses to use innovative 

activities through so we investigated by readiness index. For internal purposes 
(monitoring of improving innovative processes, marketing staff motivation, 
reward system...) it is very useful to have a value that represents the overall 
level of preparedness for innovative activities. 

In determining the readiness of the index calculation methodology we used 
the same principles that apply in calculating the index of customer satisfaction. 
This means that entering into the calculation of particular two measured values. 
It is a measure of the importance that managers attribute element affecting the 
successful exploitation of innovation and performance, which business makes 
the transport of these elements. The proposed methodology through prepa-
redness index is suitable not only for assessing the level of preparedness for the 
implementation of the transport innovative activities, but also to assess the level 
of implementation. 

The first step of measuring the preparedness of transport businesses for the 
implementation of innovative activities is the formulation of the appropriate 
elements (criteria). Based on these criteria, their importance and assessment of 
compliance is possible to ascertain the extent to which level the transport is 
ready to implement them. Where are the areas for improvement, what the 
priorities are, and which elements are most important from the perspective of 
managers in the application of innovative activities. 

To calculate the index of preparedness for the implementation of the 
transport business innovative activities requires the calculation of weights (V). 
In calculating the weights based on the degree of importance: 
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The level of preparedness for the implementation of the transport business 

innovative activities (readiness index) is calculated by the following formula: 
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where: 

Ip –  Preparedness index i-th transport business 
vi  – Weight of i-th element 
xij  – The performance achieved in the i-th element 
10  – refers to the use of scale (scale of 1 to 10) 
n  – number of elements affecting the successful implementation  

 of innovative activities. 
 
The overall preparedness index is the average of all individual indices of 

preparedness. Using preparedness index aims its gradual improvement by 
reducing the difference between the degrees of importance of various elements 
and evaluating their performance. 

One of the objectives of the research was to determine the overall 
readiness of the application of innovative business activities. Managers of 
transport businesses have at their disposal the following elements on which its 
performance evaluated: working with innovation and knowledge, organizational 
structure, pro-innovation environment (climate), innovation management and 
managers, lateral thinking and innovation strategy. 

They also have the option to assign to each element of the degree of im-
portance, respectively set priorities. The highest priority put managers of tran-
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sport businesses for lateral thinking elements (8.00), in working with innovation 
and knowledge (7.77), pro-innovation environment (7.66), in innovation 
management and managers (7.60). Conversely the lowest priority they put for 
the innovation strategy (7.02) and organizational structure (6.85). 

As can be seen in Figure 2, in no event exceeds the performance evaluation 
of managers’ priorities of transport businesses, which we consider to be 
unacceptable, especially when it comes to implementation of innovative 
activities. In all cases, we can see areas for improvement. The most notable 
differences are the elements of lateral thinking, pro-innovation environment and 
innovation management. On the other hand has an element of the organizational 
structure of an ideal state. 
 
 

 
 
Fig. 2. Profile of the performance of innovation activities in the transport business 

Source: own research. 
 
The overall preparedness index of transport businesses for the implemen-

tation of innovative activities is 59.12%. The highest achieved level of prepa-
redness was 82.79% and the lowest contrast, only 32.77%. 

On the basis of the analysis and research, we propose five-speed break-
down levels of preparedness for the implementation of business innovation 
activities: 
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Chaotic level of preparedness is responsible to business which has not 
a primary interest in working with innovation and generates innovative acti-
vities. Management has no specific idea about the work of innovation in the 
business. Anbusiness does not register inventions and innovative opportunities. 
The business follows the usually routes and doesn’tdevelop new initiatives. 
Often does not work communication in the business and management staff do 
not know the vision of the future of the business. This level also features an 
unsatisfactory organizational structure. 

Insufficient level of preparedness is responsible to business, which can be 
seen beginning the efforts to work with innovation. The management has got 
a specific idea, but that is not included in long-term business plans. Invention 
and innovation opportunities are already registered, but without a consistent 
approach. Employees aim to meet the specified tasks. For this level is characte-
rized by an organizational structure with a lack of information flow security. 

The acceptable level preparedness is responsible to business that meets the 
minimum level for the implementation of innovation strategy. The management 
of innovation involves the long-term plans and committing the necessary 
resources for their search. New innovative ideas are recorded in the business. 
Employees try to find a solution otherwise. In organizational structure are still 
problems in sphere of secure corporate communication. 

The high level preparedness is responsible to business, which is on track to 
become the top innovator. Management supports the work of innovation 
determines the future direction of innovation. The business will keep reliable 
records on the state of inventions, innovative opportunities and innovation. 
Employees make full use of your imagination and creativity. Within the 
organizational structure works as a secure of information flow, as well as 
effective corporate communications. 

Excellent level preparedness is responsible to business, which we can 
move to a group of top innovators. In some key elements of an innovation 
strategy achieves the best value. Innovation management fully supports the 
work of innovation and actively engaged in the process of employees. In the 
business there is sophisticated system of work with innovations, including their 
records. Lateral thinking is most often applied to solve the problems. Pro-
innovation corporate culture and organizational structure creates a favourable 
environment for further progress in the field of business innovation. 
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To determine the level of preparedness, we used a comparative table. The 
following table expresses a clear way to point intervals required for inclusion in 
the transport business into one of five levels of preparedness. Now includes the 
results annually. 

 
Table 1 

 
The level of preparedness of transport businesses for the implementation  

of innovative activities by comparative table 
 

Level Preparedness Index 
(range in %) 

Number  
of businesses In % 

Chaotic level 0–40 7 13.21  
Insufficient level 41–50 8 15.09  
Acceptable level 51–80 34 64.15  
High level 81–90 4 7.55  
Excellent level 91–100 0 0  

Source: own research. 
 
As shown in Table 1, most of the businesses located in an acceptable 

preparedness level (64.15%). These businesses have a good basis on which it 
may be gradual, systematic actions applied innovation activities. Large group  
of transport businesses are located in the chaotic (13.21%) and insufficient level 
(15.09%), which is perceived as a negative fact. These transportation businesses 
must choose the hold strategy. It is necessary first to take action that will lead  
to higher levels to acceptable levels. Only then can we recommend proceeding 
with the actual implementation of innovative activities. The measures leading  
to higher levels we have defined in the following chapter. 

Positive view of the fact that 7.55% of transport businesses surveyed 
showed a high level of preparedness. 

 
 

5. Recommendations 
 
The carrying out analysis and empirical research can proceed to the 

formulation of the main recommendations, which aim to help managers of tran-
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sport businesses to the successful implementation of innovative activities in the 
business. Managers of transport businesses can be recommended: 

− carry out detailed analysis of the current situation in the transport 
business, 

− goodmapping of innovative potential and correct specification of the 
innovative requirements, 

− correctly set up an evaluation system and rules, 
− ensure regular communication with employees to form a pro-inno-

vation environment, 
− identification and constant updating of innovation processes, 
− evidence of innovative ideas and opportunities, including those for 

which the business currently does not apply, 
− ensure the smooth flow of needed information on innovative ideas, 

opportunities and innovations in real-time, 
− consider the use of IT applications for gathering and storing important 

data in a common database, 
− carry out detailed analysis of the business’s innovative capacity, 
− developing an incentive program to encourage the use of innovative 

potential of employees, 
− improving the conditions of the working environment to create pro-

innovation climate, 
− staff training in the use of creativity, 
− a clearly defined set of metrics and enabling better to set measurable 

goals and allowing for more efficient management of the relevant parts 
of the business that affect its innovative approach, 

− set of metrics must be based on the main priorities in the management 
of innovative business activities, 

− put of innovations into long-term plans of the transport business, 
− concrete ideas about working with innovations in the transport 

business, including how to achieve it. 
 
 

Conclusion 
 
At present, most businesses are aware of the significance and importance 

of innovation activities. Almost every business is forced to approach to inno-
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vation, not just products and services, but most processes. Effective mana-
gement of innovation processes encourage innovative activities in business and 
will bring to businessexpected results in the future. 

The carrying out of analysis (literature, empirical research carried out) 
were the facts, which showed the problem areas that affect the use of innovative 
activities in the transport businesses. For smoother application of innovative 
activities we made recommendations, which represent a valuable tool for 
managers. Recommendations are to be deployed not only to reduce the 
likelihood of problem areas and to prevent, but also as a tool to improve 
innovation processes in the transport business. 
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THE LEVEL OF UTILIZATION OF INNOVATIVE ACTIVITIES OF TRANSPORT BUSINESSES 
IN THE SLOVAK REPUBLIC 

 
 

Summary 
 
The aim of this paper is based on the analysis of literary sources and carried out 

research to identify the main difficulties of implementing innovation activities in Slovak 
transport businesses and make recommendations to minimize the occurrence of these 
problems. The paper brings the main results of the authors conducted research on 
a sample of 53 respondents to show the current situation in the Slovak transport 
businesses in the use of innovation activities. Paper contains recommendations for 
successful implementation of innovation activities in the business. These recommenda-
tions should be a valuable tool for business managers for implementation of the 
innovation activities. 

 
Translated by Michal Varmus 
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Wprowadzenie 

 
Celem artykułu jest przedstawienie outsourcingu jako koncepcji możliwej 

do zastosowania w przypadku restrukturyzacji funkcji transportowych realizo-
wanych w przedsiębiorstwie. 

Podstawową funkcją, jaką ma do spełnienia outsourcing, jest stworzenie 
kadrze zarządzającej firmą warunków do tego, aby mogła skoncentrować się na 
głównej działalności gospodarczej firmy oraz planowaniu jej strategicznego 
rozwoju, zamiast poświęcać swój czas i energię na funkcje pomocnicze, w tym 
w szczególności transportowe. W ten sposób firmy mogą w pełni wykorzystać 
swoją konkurencyjność i skupić się na dążeniu do maksymalnego zwiększenia 
wartości, jaką spółka przedstawia dla akcjonariuszy. 
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1. Istota outsourcingu 
 
Istotą outsourcingu jest koncentracja przedsiębiorstwa wyłącznie na klu-

czowych obszarach działania, w celu zwiększania konkurencyjności. Outsour-
cing jest optymalizacją procesów działalności, polegającą na: 

– koncentracji przedsiębiorstwa na tych obszarach, w których ma ono 
przewagę konkurencyjną „core competency”; 

– wyodrębnieniu z procesów działania tych obszarów, które nie są w sta-
nie zapewnić powiększenia tej przewagi1. 

Wśród pozostałych cech, mających wpływ na istotę outsourcingu, należy 
wymienić2: 

– transfer funkcji lub procesów do „partnera” zewnętrznego wyspecjali-
zowanego w pełnieniu danej funkcji; 

– podpisanie długoterminowego kontraktu; 
– kompleksowość rozwiązania – ludzie, majątek, procesy, zarządzanie; 
– wykorzystanie outsourcingu jako narzędzia do osiągania przez organi-

zację jej celów. 
Za podstawowe przesłanki wykorzystania koncepcji outsourcingu jako 

formy restrukturyzacji przedsiębiorstwa powszechnie przyjmuje się: 
– nadmierne rozmiary przedsiębiorstw, uniemożliwiające efektywne za-

rządzanie całością; 
– osłabioną elastyczność przedsiębiorstwa na zmiany rynkowe; 
– oddolne tendencje niektórych komórek organizacyjnych do usamo-

dzielniania się; 
– chęć kierownictw przedsiębiorstw pozbycia się jednostek organizacyj-

nych prowadzących działalność niezwiązaną z rdzeniem działania 
przedsiębiorstwa, o niskiej rentowności. 

Przedstawiając podstawowe zasady i cechy tej formy restrukturyzacji 
przedsiębiorstwa, należy zwrócić uwagę na zjawisko zachodzące pomiędzy 
zlecającym a wykonawcą w procesie outsourcingu. Wzajemna relacja tych 
podmiotów nie jest oparta na jednorazowej transakcji kupna-sprzedaży, w której 
zazwyczaj tylko cena jest miernikiem sukcesu. Jest to relacja partnerska oparta 
                                                           

1  J. Maciejewicz, Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne zastosowania outsour-
cingu, IIR, Warszawa 1999, s. 16. 

2  Por. E. Banachowicz, Czynniki warunkujące sukces rozwiązania outsourcingowego, 
IIR, Warszawa 1999, s. 3. 
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na obustronnych korzyściach, tworzona już w fazie przygotowania i negocjacji 
umowy. Outsourcing, będąc sposobem obniżenia kosztów, powinien być także 
traktowany jako metoda odniesienia sukcesu rynkowego, możliwego do osiąg-
nięcia tylko wówczas, gdy wszystkie strony zaangażowane w jego odniesienie 
są zadowolone3. 

Wśród warunków, od spełnienia których uzależniony jest sukces outsour-
cingu, należy wymienić: 

– zrozumienie potrzeby zmian w firmie, 
– wsparcie zarządu, 
– świadomość płynących korzyści, 
– jasność obowiązków i odpowiedzialności, 
– prawidłowy przepływ informacji, 
– partnerstwo, 
– współpracę z firmami zewnętrznymi opartą na zasadach rynkowych, 
– przejrzyste oraz motywujące do wzrostu wydajności i poprawy jakości 

zasady współpracy, 
– ekonomiczną i operacyjną niezależność firm świadczących usługi out-

sourcingowe. 
 
 

2. Outsourcing funkcji transportowych 
 
Narzędziem wykorzystywanym w praktyce przy wyborze obszarów prze-

widzianych do outsourcingu jest prezentowana na rysunku 1 macierz wspoma-
gania decyzji4. 

Potencjalne obszary, będące najczęściej przedmiotem outsourcingu, ziden-
tyfikowane zostały w prawym górnym kwadracie macierzy wspomagania decy-
zji (rys. 1). Jednym z podstawowych obszarów najczęściej kwalifikowanych do 
outsourcingu jest realizacja funkcji transportowych. 

 
 

                                                           
3  Por. M. Nowak, Analiza kosztów jako niezbędny etap podjęcia decyzji o outsourcingu, 

IIR, Warszawa 1999, s. 4. 
4  P. Niedzielski, A. Rzempała, Usprawnienie funkcjonowania firmy poprzez outsourcing 

służb transportowych, Zeszyty Naukowe US 324, Ekonomiczne Problemy Transportu nr 3, 
Szczecin 2002, s. 91. 
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Rys. 1. Macierz wspomagania decyzji 

Źródło: opracowanie własne na podstawie materiałów ofertowych PRICEWATER-
HOUSECOOPERS, Police 1999. 

 
W przypadku każdego wyselekcjonowanego obszaru potrzeba outsourcin-

gu staje się tym większa, im5: 
– precyzyjniej zadanie może być z góry zdefiniowane; 
– mniejsza jest potrzeba sprecyzowania sposobu wykonania usługi; 
– dokładniej efekt może być oceniony, a jakość zapewniona; 
– bardziej firmy zewnętrzne konkurują o dany kontrakt; 
– szybciej niesumienni podwykonawcy mogą być ukarani albo wymie-

nieni bez znaczącej przerwy w usłudze. 

                                                           
5 Por. A. Rzempała, G. Bońdos, Z. Wojdyła, Outsourcing jako narzędzie wzrostu konku-

rencyjności firmy, „Magazyn Pracodawcy”, maj 2000, s. 41. 
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Outsourcing usług transportowych stał się również standardem w większo-
ści przedsiębiorstw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. 
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Ochrona 

Sprzątanie 
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Transport

Marketing 

Finanse 

Systemy 
informacyjne 

 
 
Rys. 2. Trendy na rynku usług outsourcingowych 

Źródło: Outsourcing w kontekście zarządzania strategicznego nowoczesną firmą, Ma-
teriały z konferencji, Bydgoszcz 2000. 

 
 

3. Możliwe formy outsourcingu funkcji transportowych 
 
Analiza praktyki gospodarczej pozwala na wyróżnienie dwóch podstawo-

wych form outsourcingu w odniesieniu do funkcji transportowych, tj. outsour-
cingu kontraktowego oraz outsourcingu kapitałowego. 

Outsourcing kontraktowy polega na powierzeniu firmom zewnętrznym za-
kresu usług świadczonych dotychczas przez wewnętrzne komórki organizacyjne 
restrukturyzowanego przedsiębiorstwa, bez tworzenia odrębnego podmiotu 
gospodarczego. W przeciwieństwie do outsourcingu kapitałowego, w przypad-
ku outsourcingu kontraktowego podstawowym elementem łączącym strony jest 
kontrakt – umowa o świadczenie usług. Wśród firm outsourcingowych, przej-
mujących zakres funkcji transportowych restrukturyzowanego przedsiębior-
stwa, spotyka się zarówno przedsiębiorstwa o zasięgu lokalnym, jak i światowe 
koncerny o zasięgu międzynarodowym. Pewną odmianą tego rozwiązania jest 
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podjęcie współpracy przez spółkę utworzoną przez byłych pracowników wyku-
pujących środki transportu od firmy macierzystej. Łączący dotychczas pracow-
ników i restrukturyzowane przedsiębiorstwo stosunek pracy zostaje zastąpiony 
umową cywilnoprawną.  

W tabeli 1 przedstawiono podstawowe różnice pomiędzy outsourcingiem 
kontraktowym i kapitałowym funkcji transportowych. 

 
Tabela 1 

 
Porównanie outsourcingu kontraktowego i kapitałowego funkcji transportowych 

 
Kryteria Outsourcing kontraktowy Outsourcing kapitałowy 

Funkcja Wyodrębniana z przedsiębiorstwa ma-
cierzystego i przekazywana niezależ-
nemu podmiotowi 

Wyodrębniana z przedsiębiorstwa ma-
cierzystego i przekazywana do jego 
spółki córki 

Pracownicy Pracownicy z przedsiębiorstwa macie-
rzystego są  przekazywani do nieza-
leżnego podmiotu 

Pracownicy z przedsiębiorstwa macie-
rzystego przechodzą do spółki  córki 

Majątek Majątek przedsiębiorstwa macierzy-
stego ulega likwidacji, jest przekazy-
wany do innych działalności lub 
sprzedawany niezależnemu podmio-
towi 

Majątek przedsiębiorstwa macierzy-
stego zostaje przekazany aportem lub 
sprzedany w formie zorganizowanej 
spółce córce 

Źródło: M. Trocki, Outsourcing – kształtowanie przestrzeni rynkowej przedsiębior-
stwa, „Marketing i Rynek” 2001, nr 8. 

 
W zaprezentowanym porównaniu outsourcingu kontaktowego i kapitało-

wego uwzględnione zostały kryteria funkcji, pracowników i majątku. 
 
 

4. Korzyści i zagrożenia outsourcingu funkcji transportowych 
 
Uniwersalizm outsourcingu i korzyści wynikające z zastosowania tej for-

my restrukturyzacji w odniesieniu do funkcji transportowych to wzrost efek-
tywności działania i racjonalizacja kosztów, przy jednoczesnym zagwarantowa-
niu miejsc pracy pracownikom odchodzącym do zewnętrznych firm outsourcin-
gowych. Outsourcing ułatwia bowiem zmniejszenie zatrudnienia dzięki możli-
wości przekazania pracowników firmie outsourcingowej. 
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Realizacja koncepcji outsourcingu stwarza możliwość uzyskania korzyści 
zarówno firmie wyodrębniającej funkcje, jak i zewnętrznej firmie transportowej. 

W efekcie firmy oferujące usługi outsourcingowe są w stanie dostarczyć 
usługę coraz bardziej kompleksową, na coraz większą skalę i po coraz niższym 
koszcie. 

Niezależnie od potencjalnych korzyści zastosowania outsourcingu, ważna 
dla sprawności realizacji jest identyfikacja zagrożeń, jakie mogą utrudnić ten 
proces.  

Potencjalne ryzyko związane z zastosowaniem koncepcji outsourcingu 
może pojawić się na różnych etapach przebiegu procesu6: 

a) ryzyko w fazie planowania: 
– kierownictwo nie popiera inicjatywy, 
– pracownicy są negatywnie nastawieni, 
– brak jasności co do wymagań i potrzeb; 

b) ryzyko w zarządzaniu projektem: 
– brak profesjonalnego i merytorycznego doradztwa w zakresie  

outsourcingu, 
– niedostateczne środki, 
– źle przygotowane zapytanie ofertowe; 

c) ryzyko transformacji i nowego rozwiązania: 
– źle dobrane osoby odpowiedzialne, 
– brak doświadczenia, 
– nie przewidziano wszystkich możliwości. 

W tabeli 2 przedstawione zostały metody zarządzania ryzykiem związa-
nym z zastosowaniem outsourcingu funkcji transportowych. 

Identyfikacja ryzyka pozwoli określić sposoby jego ograniczenia, co w re-
zultacie wpłynie na polepszanie warunków wprowadzania zmian w przedsię-
biorstwie i poprawi ogólną efektywność outsourcingu7. 

 
 
 
 
 

                                                           
6  E. Banachowicz, Czynniki..., s. 23. 
7 Ibidem. 
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Tabela 2 
 

Postrzegane ryzyko i metody jego ograniczania 
 

Postrzegane ryzyko Jak ograniczamy ryzyko 

Utrata kontroli Strategiczne partnerstwo/warunki kontraktu 
transportowego 

Obniżenie jakości usług Ustalone standardy świadczonych usług trans-
portowych 

Przekazanie obowiązków Sprawdzona metodologia usługodawcy 

Problemy z personelem Polityka personalna usługodawcy 
Utrudniony proces zmian Kontrakt – sformalizowana procedura 
Utrata bezpieczeństwa Globalne standardy operacyjne usługodawcy 
Utrata najlepszych pracowników Kontrakt – prawo zatrzymania pracowników 

Zakończenie współpracy Kontrakt określa bezpieczne procedury zakoń-
czenia współpracy 

Źródło: A. Rodycz, Business process outsourcing jako klucz do poprawy wydajności, 
AKK, Bydgoszcz 2000, s. 12. 

 
 

5. Etapy realizacji koncepcji outsourcingu funkcji transportowych 
 
Realizacja koncepcji outsourcingu funkcji transportowych jest procesem 

wymagającym systemowego podejścia. 
Prawidłowo przeprowadzony proces restrukturyzacji poprzez outsourcing 

powinien w szczególności uwzględniać następujące etapy: 
– analizę obecnego stanu realizacji funkcji transportowych  i poszukiwa-

nie możliwych usprawnień, 
– podjęcie przez Zarząd wstępnej kierunkowej decyzji dotyczącej zastoso-

wania koncepcji outsourcingu w odniesieniu do funkcji transportowych, 
– ustalenie i opisanie zakresu usług transportowych przewidzianych do 

wyodrębnienia, 
– identyfikację obecnych i przyszłych kosztów realizacji funkcji trans-

portowych, 
– sporządzenie analizy opłacalności przedsięwzięcia, 
– poszukiwania firmy outsourcingowej, 
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– negocjacje z zewnętrzną firmą transportową oraz uzgodnienia warun-
ków umowy o świadczenie usług transportowych, 

– negocjacje z przedstawicielami organizacji związkowych warunków 
przejścia pracowników do nowego podmiotu, 

– zatwierdzenie projektu przez Zarząd, 
– wdrożenie projektu i początek działania nowej firmy, 
– monitoring zmian – porównanie uzyskanych efektów z zaplanowanymi 

w programie restrukturyzacji. 
 
 

Podsumowanie 
 

1. Znaczenie outsourcingu jest tym większe, im większą wagę przywiązują 
przedsiębiorstwa do zmniejszania kosztów swojej działalności. 

2. Jednym z podstawowych obszarów będących przedmiotem outsourcingu 
jest realizacja funkcji transportowych. 

3. Uniwersalizm outsourcingu funkcji transportowych i korzyści wynikające 
z zastosowania tej formy restrukturyzacji w warunkach polskich to wzrost 
efektywności działania i racjonalizacja kosztów, przy jednoczesnym zagwaran-
towaniu miejsc pracy pracownikom odchodzącym do firm outsourcingowych. 

4. U podstaw realizacji strategii outsourcingu leży przekonanie, że tylko wie-
dza zawarta w tzw. kluczowych umiejętnościach lub kompetencjach może 
zapewnić trwałą przewagę konkurencyjną, a co za tym idzie – długofalowy 
rozwój przedsiębiorstwa. 

5. Wyodrębnienie funkcji transportowych nie może być celem samym w so-
bie. Bilans zakładanych skutków powinien być jednoznacznie pozytywny 
przynajmniej w zakresie strategii długookresowej. 

6. Outsourcing funkcji transportowych jest metodą redukcji kosztów, pod 
warunkiem, że są one dobrze zidentyfikowane, a proces jest prowadzony 
konsekwentnie do końca, w taki sposób, aby pozbyć się wszystkich kosz-
tów wewnętrznych związanych z daną działalnością. 

7. Jedną z częstych przyczyn niepowodzenia outsourcingu jest brak wiarygod-
nego rachunku opłacalności procesów restrukturyzacyjnych8. 

                                                           
8  Por. A. Rzempała, Z. Miklewicz, T. Zieliński, Outsourcing kontraktowy jako forma re-

strukturyzacji przedsiębiorstwa,  Zeszyty Naukowe US nr 586, Szczecin 2010, s. 755–763. 



74 Joanna Rzempała, Artur Rzempała 

 

LITERATURA 
 

Banachowicz E., Czynniki warunkujące sukces rozwiązania outsourcingowego,  
IIR, Warszawa 1999. 

Maciejewicz J., Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne zastosowania outsour-
cingu, IIR, Warszawa 1999. 

Niedzielski P., Rzempała A., Usprawnienie funkcjonowania firmy poprzez outsourcing 
służb transportowych, Zeszyty Naukowe US 324, Ekonomiczne Problemy Trans-
portu nr 3, Szczecin 2002. 

Nowak M., Analiza kosztów jako niezbędny etap podjęcia decyzji o outsourcingu,  
IIR, Warszawa 1999. 

Rodycz A., Business process outsourcing jako klucz do poprawy wydajności, AKK, 
Bydgoszcz 2000. 

Rzempała A., Bońdos G., Wojdyła Z., Outsourcing jako narzędzie wzrostu konkuren-
cyjności firmy, „Magazyn Pracodawcy”, maj 2000. 

Rzempała A., Miklewicz Z., Zieliński T., Outsourcing kontraktowy jako forma restruk-
turyzacji przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe US nr 586, Szczecin 2010. 

Trocki M., Outsourcing – kształtowanie przestrzeni rynkowej przedsiębiorstwa, „Mar-
keting i Rynek” 2001, nr 8. 
 
 
 
CONTRACTUAL OUTSOURCING AS A FORM OF RESTRUCTURING COMPANY 

 
 

Summary 
 
The article presented the concept of contractual outsourcing as a form of restruc-

turing of the company. Outsourcing  is defined as a delegate to outside the scope  
of services (provided to date by the organization). The text especially presents the po-
tential benefits of outsourcing contract, the risks associated with its use and the basic 
steps of the process. 
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CERTYFIKACJA USŁUG TRANSPORTOWYCH  
A CERTYFIKACJA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ  

W ZAKRESIE USŁUG TRANSPORTOWYCH 
 

Ważne jest, aby uznać, że ISO 9001 definiuje wymagania 
dotyczące systemu zarządzania jakością organizacji, 
a nie wymagania odnośnie do jej wyrobów (usług)1. 

International Accreditation Forum  
International Organization for Standardization  

 Polskie Centrum Akredytacji 
 

Słowa kluczowe: jakość, certyfikacja, usługi transportowe 

 
Wprowadzenie 

 
Celem artykułu jest zaprezentowanie aspektów certyfikacji na rynku usług 

transportowych poprzez wskazanie różnic pomiędzy certyfikacją systemu za-
rządzania jakością w zakresie usług transportowych i certyfikacją usług trans-
portowych, a zwłaszcza różnic w czynnościach wykonywanych przez jednostki 
certyfikujące systemy zarządzania z zakresu działań podejmowanych przez 
jednostki certyfikujące usługi. Zwrócono uwagę na zagadnienia, które powinny 
zostać ocenione podczas certyfikacji systemu zarządzania jakością w zakresie 
usług transportowych oraz zasygnalizowano, czego przedsiębiorstwo transpor-

                                                           
1  http://www.pca.gov.pl/?page=publikacje_iso. 
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towe nie może się spodziewać po certyfikacji takiego systemu. Ponadto analizie 
poddano programy (systemy) certyfikacji usług transportowych. 

Ciągła walka konkurencyjna na rynku usług transportowych spowodowała 
potrzebę wyróżnienia usług poszczególnych podmiotów. Za jedną z najbardziej 
popularnych form wyróżnienia swoich usług uznano dobrowolną certyfikację 
systemu zarządzania. Do najpopularniejszych systemów zarządzania funkcjonu-
jących w firmach transportowych można zaliczyć system zarządzania jakością 
według ISO 9001, system zarządzania bezpieczeństwem żywności według  
ISO 22000, system zarządzania środowiskiem według ISO 14001, system za-
rządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według ISO 18001, system zarzą-
dzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw ISO 28000:2007 oraz inne branżowe 
systemy zarządzania. 

Najczęściej spotykany jest system zarządzania jakością według  
ISO 9001:2008, którego certyfikację prowadzą niezależne jednostki certyfiku-
jące systemy zarządzania. Nad niezależnością i zasadami certyfikacji czuwają 
krajowe oraz międzynarodowe organizacje, takie jak: 

– International Organization for Standardization, 
– International Accreditation Forum, 
– Polskie Centrum Akredytacji. 
International Organization for Standardization to międzynarodowa organi-

zacja, która jest autorem i wydawcą między innymi normy ISO 9001, jednak 
sama organizacja nie prowadzi auditowania i certyfikacji. Usługi te są wyko-
nywane przez, jak już wspomniano, niezależne od ISO jednostki certyfikujące. 
ISO nie nadzoruje jednostek certyfikujących, lecz opracowuje dobrowolne 
normy międzynarodowe w celu wspierania stosowania na całym świecie dobrej 
praktyki działań; takim przykładem może być norma ISO/IEC 17021, określają-
ca wymagania dla jednostek prowadzących audity i certyfikację systemów za-
rządzania2. 

International Accreditation Forum jest z kolei międzynarodową organiza-
cją zrzeszającą krajowe jednostki akredytujące. Jednostki certyfikujące, które 
chcą, aby ich usługi były poparte większym zaufaniem ze strony rynku, mają 
możliwość ubiegania się o akredytację, udzielaną kompetentnym jednostkom 
przez uznawane w IAF krajowe jednostki akredytujące. 

                                                           
2  PN-EN ISO/IEC 17021:2011, Ocena zgodności – Wymagania dotyczące jednostek pro-

wadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania. 
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Natomiast Polskie Centrum Akredytacji jest krajową jednostką akredytują-
cą upoważnioną do akredytacji jednostek certyfikujących, kontrolujących, labo-
ratoriów badawczych i wzorcujących oraz innych podmiotów prowadzących 
oceny zgodności i weryfikacje na podstawie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. 
o systemie oceny zgodności3. 

Jak już wspomniano, certyfikację systemów zarządzania jednostki certyfi-
kujące systemy zarządzania prowadzą opierając się na wymaganiach określo-
nych w ISO/IEC 17021, a sama decyzja o certyfikacji podejmowana jest na 
podstawie wyników auditu. Zasady przeprowadzania auditów systemów zarzą-
dzania zostały w sposób jednoznaczny określone w normie ISO 190114. Jedną 
z głównych zasad auditowania jest tzw. próbkowanie. Próbkowanie podczas 
auditu polega na wybraniu do oceny grupy procesów i ocenie ich przebiegu. 

 
 

2. Certyfikacja systemu zarządzania w zakresie usług transportowych 
 
Zagadnienia, które powinny zostać ocenione podczas certyfikacji systemu 

zarządzania jakością w zakresie usług transportowych, są następujące: 
a) czy w przedsiębiorstwie został ustanowiony systemu zarządzania jako-

ścią, który jest odpowiedni do zakresu usług transportowych; 
b) czy kierownictwo certyfikowanej organizacji analizuje i rozumie po-

trzeby i oczekiwania klientów oraz stosowne wymagania prawne 
związane z usługami transportowymi i zapewnia, że właściwości usług 
zostały wyspecyfikowane w celu spełnienia wymagań klienta oraz wy-
magań prawnych; 

c) czy certyfikowana organizacja zdefiniowała i zarządza procesami po-
trzebnymi do uzyskania oczekiwanych wyników, tj. usług transporto-
wych zgodnych z wymaganiami prawa, oraz poprawę zadowolenia 
klienta; 

d) czy certyfikowana organizacja zapewniła dostępność zasobów, które 
są niezbędne do wspierania funkcjonowania i monitorowania proce-
sów przebiegających w organizacji; 

                                                           
3  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności, DzU 2010, nr 138,  

poz. 935 ze zm. 
4  PN-EN ISO 19011:2003, Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania jako-

ścią lub zarządzania środowiskowego. 
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e) czy kierownictwo certyfikowanej organizacji monitoruje i nadzoruje 
zdefiniowane właściwości usług transportowych; 

f) czy przedsiębiorstwo świadczące usługi transportowe zapobiega wy-
stępowaniu niezgodności oraz posiada wdrożone procesy ciągłego do-
skonalenia w celu: 
– skorygowania wszelkich niezgodności (niespełnienia wymagań), 

które wystąpiły, w tym niezgodności związanych z usługą, 
– analizowania przyczyny niezgodności i podjęcia działań korygują-

cych (poszukujących przyczyn powstawania niezgodności) dla 
uniknięcia ich ponownego wystąpienia, 

– rozpatrzenia skarg klientów; 
g) czy w przedsiębiorstwie transportowym został wdrożony skuteczny 

proces auditu wewnętrznego i przeglądu zarządzania; 
h) czy w przedsiębiorstwie transportowym realizowane jest monitorowa-

nie, wykonywanie pomiarów i ciągłe doskonalenie skuteczności sys-
temu zarządzania jakością. 

W tym miejscu powstaje jednak pytanie: czego przedsiębiorstwo transpor-
towe nie może się spodziewać po certyfikacji według ISO 9001? Po pierwsze, 
ważne jest, aby uznać, że ISO 9001 definiuje wymagania dotyczące systemu 
zarządzania jakością organizacji, a nie wymagania odnośnie do jej wyrobów5. 
Certyfikacja według ISO 9001 powinna zapewnić zaufanie do zdolności organi-
zacji do stałego dostarczania wyrobów, które spełniają wymagania klienta oraz 
właściwe wymagania ustawowe i przepisy. Akredytowana certyfikacja według 
ISO 9001 nie zawsze zapewnia, że organizacja osiągnie stuprocentową zgod-
ność wyrobów, chociaż z pewnością powinno to być jej stałym celem. Ponadto, 
akredytowana certyfikacja według ISO 9001 nie oznacza, że organizacja dostar-
cza pierwszorzędne wyroby lub że same wyroby czy usługi są certyfikowane 
jako spełniające wymagania normy albo specyfikacji ISO (bądź też jakiejkol-
wiek innej). 

Wymagania określone w ISO 9001 mogą zostać uzupełnione o wymagania 
specyficzne dla usług transportowych określone w normie PN-EN 12507:20056 
Usługi transportowe – Wytyczne stosowania EN ISO 9001:2000 w transporcie 

                                                           
5  http://www.pca.gov.pl/?page=publikacje_iso. 
6  PN-EN 12507:2005, Usługi transportowe – Wytyczne stosowania EN ISO 9001:2000  

w transporcie drogowym i kolejowym, magazynowaniu i dystrybucji towarów przemysłowych. 
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drogowym i kolejowym, magazynowaniu i dystrybucji towarów przemysłowych. 
Jednak tych wymagań nie należy traktować jako wymagań dla systemu zarzą-
dzania jakością w usługach transportowych, a jedynie jako wytyczne do opra-
cowania i stosowania w usługach transportowych. 

 
 

2. Program certyfikacji usług transportowych 
 
Należy odróżnić certyfikację systemu zarządzania od certyfikacji wyro-

bów. Certyfikację wyrobów prowadzą jednostki certyfikujące wyroby; w Polsce 
jednostką nadzorującą jednostki certyfikujące wyroby jest Polskie Centrum 
Akredytacji. Jednostki certyfikujące wyroby funkcjonują na podstawie wyma-
gań określonych w normie PN-EN 45011:20007. Za wyrób uznaje się także 
usługi oraz procesy8. W ramach systemu certyfikacji wyrobów role i zadania 
jednostki certyfikującej wyroby oraz certyfikowanej organizacji uzupełniają się. 
Certyfikowana organizacja odpowiada za zgodność usługi z wymaganiami, 
a jednostka certyfikująca wyroby odpowiada za funkcjonowanie programu cer-
tyfikacji usług umożliwiającego uzyskanie zaufania rynku odnośnie do zgodno-
ści wyrobów. Dotyczy to zarówno certyfikacji dobrowolnej wyrobów (usług), 
jak i certyfikacji obowiązkowej, np.: certyfikacji wyrobów budowlanych9. Pro-
gram certyfikacji jest to zbiór zasad dla konkretnej usługi, np. usługi transpor-
towej, i powinien odnosić się do: 

– wyspecyfikowanych wymagań dotyczących oceny zgodności usługi; 
takie wymagania mogą zostać określone na szczeblu międzynarodo-
wym, jak również mogą obowiązywać lokalnie, np. poprzez opracowa-
nie standardu przez konkretną organizację zrzeszającą przedsiębiorców; 

– procedur jednostki certyfikującej usługi, opracowanych na podstawie 
wymagań określonych w PN-EN 45011:2000 oraz IAF GD.5:2006; 

– czynności wykonywanych przez jednostki certyfikujące usługi.  

                                                           
7  PN-EN 45011:2000, Wymagania ogólne dotyczące jednostek prowadzących systemy 

certyfikacji wyrobów. 
8  IAF GD.5:2006 International Accreditation Forum, Wytyczne dotyczące stosowania 

przewodnika ISO/IEC Guide 65:1996 (idt. z PN-EN 45011), wydanie 2, październik 2006. 
9  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 

deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowla-
nym, DzU 2004, nr 198, poz. 2041.  
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Założenia dla stworzenia programu certyfikacji usług transportowych są 
analogiczne jak dla programów certyfikacji systemów zarządzania, funkcjonu-
jących w przedsiębiorstwach transportowych, realizowanych na podstawie wy-
magań normy ISO 9001:2008, i tak: 

– wyspecyfikowanym wymaganiem są wymagania określone w normie 
ISO 9001:2008, które nie precyzują zasad wykonywania usług  
transportowych, nawet jeżeli zostaną poszerzone o wytyczne  
z PN-EN 12507:2005, które, jak już wspomniano, nie stanowią pod-
stawy do certyfikacji; 

– procedury dla jednostki certyfikującej systemy zarządzania, w tym tak-
że systemy zarządzania funkcjonujące w przedsiębiorstwach transpor-
towych, określone są w normie ISO 17021:2011; różnice w procedu-
rach funkcjonowania jednostek certyfikujących systemy zarządzania 
i certyfikujących usługi są nieznaczne; 

– czynności wykonywane przez jednostki certyfikujące systemy zarzą-
dzania. 

 
 

3. Różnice pomiędzy certyfikacją usług transportowych  
a certyfikacją systemu zarządzania w zakresie usług transportowych 

 
Czynności jednostek certyfikujących systemy zarządzania, funkcjonujące 

w przedsiębiorstwach transportowych, podczas certyfikacji i nadzorów są wy-
konywane w zakresie: 

– oceny dokumentów podczas wnioskowania o certyfikację, tj. oceny 
wniosku o certyfikację oraz oceny dokumentacji wnioskującej organi-
zacji świadczącej usługi transportowe; 

– przeprowadzenia oceny w organizacji, czyli przeprowadzenia pierw-
szego i drugiego etapu auditu certyfikacyjnego; 

– decyzji o certyfikacji; 
– nadzorów realizowanych w ramach auditów systemu zarządzania. 
Można stwierdzić, że jednostki certyfikujące wyroby (w tym usługi i pro-

cesy) prowadzą badania w znacznie szerszym zakresie niż jednostki certyfiku-
jące systemy zarządzania. Jednostki certyfikujące usługi mogą bowiem w swo-
ich programach certyfikacji wprowadzić kryteria dotyczące posiadania przez 
certyfikowaną organizację systemu zarządzania jakością. Może się to odbywać 
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na dwa sposoby: pierwszy z nich to uznanie certyfikacji systemu zarządzania 
innej akredytowanej jednostki certyfikującej systemy zarządzania jakością, oraz 
drugi, stosowany wówczas, gdy jednostka certyfikująca usługi może certyfiko-
wać systemy zarządzania – przeprowadzenie certyfikacji systemu zarządzania. 

Różnica w czynnościach wykonywanych przez jednostki certyfikujące 
systemy zarządzania i jednostki certyfikujące usługi jest znacząca. Zakres dzia-
łań prowadzonych przez jednostki certyfikujące usługi przedstawia tabela 1. 

 
Tabela 1 

  
System certyfikacji usług 

 
System certyfikacji usług 

Lp. Elementy systemu  
certyfikacji usług 1a 1b 2 3 4 5 6 

1 Wybór pobierania próbek usług  
do oceny X X X X X X  

2 Określenie właściwości X X X X X X X 
3 Przegląd – ocena usług X X X X X X X 
4 Decyzja dotycząca certyfikacji oraz 

udzielenie zezwolenia (atestacja) X X X X X X X 

Nadzór:        
a) kontrola usług z wolnego rynku,   X  X X  
b) kontrola usług podczas oceny 

w certyfikowanej organizacji,    X X X  

c) audity systemu zarządzania jako-
ścią połączone z kontrolą usług,      X X 

5 

d) ocena usługi; odniesienie do wy-
magań    X X X X 

Źródło: opracowanie własne na podstawie PKN-ISO/IEC Guide 67:200710. 
 
Z zaprezentowanych w tabeli 1 programów certyfikacji jednostka certyfi-

kująca usługi powinna wybrać ten, na podstawie którego będzie funkcjonować. 
Z punktu widzenia jednostki certyfikującej wyroby najbezpieczniejszym pro-
gramem certyfikacji jest program opracowany w oparciu o system 5, obejmują-
cy największy zakres oceny (rys. 1)11. 

                                                           
10  PKN-ISO/IEC Guide 67:2007, Ocena zgodności – Podstawy certyfikacji wyrobu. 
11  PKN-ISO/IEC Guide 28:2006 podaje precyzyjne wytyczne dotyczące systemu 5 certy-

fikacji wyrobów przez stronę trzecią określonego w ISO/IEC Guide 67: PKN-ISO/IEC Guide 
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Rys. 1. Schemat certyfikacji systemu zarządzania oraz certyfikacji usługi dla syste- 
mu 5 w relacji z organizacjami krajowymi i międzynarodowymi 

Źródło: opracowanie własne. 
 
Jeżeli jednostka certyfikująca usługi transportowe zastosuje do oceny 

usługi system 5, to wówczas, jak się wydaje, ocena usługi będzie najprecyzyj-
niejsza. Ponadto należy zwrócić uwagę, jakimi narzędziami dysponuje jednost-
ka certyfikująca usługi w zestawieniu z jednostką certyfikującą systemy zarzą-
dzania dla procesów nadzoru. Jak powszechnie wiadomo, certyfikacja systemu 
zarządzania jakością udzielana jest na okres trzech lat i w tym czasie jednostka 
certyfikująca systemy zarządzania jakością zobligowana jest do przeprowadze-
nia co najmniej dwóch auditów systemu zarządzania jakością12, w ramach tzw. 
nadzoru nad certyfikowaną organizacją. Zasady auditowania opierają się na 
badaniu polegającym na zbieraniu dowodów. Dowody zbiera się z kolei na pod-

                                                           
28:2006, Ocena zgodności – Wytyczne dotyczące systemu certyfikacji wyrobów przez stronę 
trzecią. 

12  PN-EN ISO/IEC 17021:2011, Ocena zgodności – Wymagania dotyczące jednostek pro-
wadzących auditowanie i certyfikację systemów zarządzania. 
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stawie obserwacji, rozmów z pracownikami auditowanej organizacji oraz oce-
niania zapisów, czyli historii wykonywanych usług. Jeżeli te zasady zestawimy 
z wymaganiami nadzoru dla systemu 5 (tabela 1, wiersz 5), to można stwier-
dzić, że przy ocenie usługi audit systemu zarządzania jakością stanowi niewiel-
ki element. Oczywiście, nie wszystkie określone dla systemu 5 działania w nad-
zorze jednostka certyfikującą usługi musi prowadzić co rok, powinna jednak 
określić częstotliwość stosowania działań w nadzorze i czas, na jaki będzie wy-
stawiała certyfikat (jeżeli dany standard usługi nie będzie tego precyzować). 
Zestawienie działań jednostki certyfikującej systemy zarządzania z działaniami 
jednostki certyfikującej usługi przedstawiono w tabeli 2. 

 
Tabela 2 

  
Działania jednostki certyfikującej systemy zarządzania  

a działania jednostki certyfikującej usługi 
 

Etap Jednostka certyfikująca  
systemy zarządzania Jednostka certyfikująca wyroby 

Certyfikacja – dwuetapowy audit certyfikacyjny, 
– ocena systemu zarządzania, 
– badanie zapisów z wykonywanych 

usług, 
– obserwacja elementów wykony-

wanych usług, dostępnych w trak-
cie auditu 

– badanie zapisów z wykonywanych 
usług, 

– wybór badanej usługi, 
– kontrola wykonywanej usługi (ca-

łej, a nie elementów) 

Nadzór – badanie zapisów z wykonywanych 
usług, 

– ocena systemu zarządzania, 
– obserwacja elementów wykony-

wanych usług, dostępnych w trak-
cie auditu 

– badanie zapisów z wykonywanych 
usług, 

– ocena systemu zarządzania, 
– badanie usług z wolnego rynku, 

np. tzw. tajemniczy klient, 
– kontrola wykonywanej usługi (ca-

łej, a nie elementów) 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 
5. Wnioski 

 
Podsumowując, można stwierdzić, że dopiero dokonanie oceny usług 

transportowych przez jednostki certyfikujące usługi dostarczy wiarygodnej 
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informacji o jakości wykonywanych usług. Jednocześnie wydaje się zasadne 
rozgraniczenie certyfikacji systemów zarządzania jakością – i certyfikacji usług, 
oraz potraktowanie posiadania systemu zarządzania jakością jako pierwszego  
i nieodzownego elementu służącego certyfikacji usług. Zastosowanie zasad 
oceny usług stanie się możliwe po opracowaniu standardów certyfikacji po-
szczególnych rodzajów usług transportowych. 

Wydaje się, że w najbliższych latach będzie można obserwować rozwój 
standardów dotyczących usług transportowych, szczególnie standardów pry-
watnych, w tym standardów dla poszczególnych branży. Przykładem może być 
tutaj prywatny standard holenderski GMP+, który jest standardem w branży 
paszowej; z kolei wymagania w zakresie transportu pasz precyzuje standard 
GMP+ oznaczony B 4.1. Dlatego też, jak się dalej wydaje, w najbliższym czasie 
można się spodziewać odchodzenia firm świadczących usługi transportowe od 
certyfikacji systemu zarządzania według ISO 9001:2008, na rzecz precyzyjnych 
standardów transportowych dla danej branży. 
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THE CERTIFICATION OF TRANSPORT SERVICES AND THE CERTIFICATION  
OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN THE SCOPE OF TRANSPORT SERVIC 

 
 

Summary 
 
The constant fight on the market of transport services caused the need of distin-

guishing services of individual subjects as the most popular form of distinguishing 
services a voluntary certification of the management system was recognised. Next the 
most often management system is a quality management system according to  
ISO 9001:2008, which certificating independent units are conducting, based on re-
quirements determined in ISO/IEC 17021. 

However the accredited certification according to ISO 9001 not always ensures 
that the organization will achieve the hundred per cent compliance of products or ser-
vices. Moreover, that not always means, that the organization is delivering first-rate 
products or that products or services are certificated as fulfilling requirements of the 
norm or the ISO specification (or any others). 

Therefore a differentiation the certification of the management system from the 
certification of products and provided services, including transport services, seems 
justified. The certification of products and services the certificating units are conduct-
ing, based on requirements determined in the norm PN-EN 45011: 2000. 

In the article the resemblances and differences between the certification of trans-
port services and the certification of the quality management system in the scope of 
transport services were described. 

 
Translated by Monika Stoma 
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ZESZYTY  NAUKOWE  UNIWERSYTETU  SZCZECIŃSKIEGO   
NR  739 PROBLEMY  TRANSPORTU I LOGISTYKI NR  17 2012 
 
 
 
 
ANDRZEJ WOLFENBURG  
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 

 
 
 

EKONOMICZNE ASPEKTY OPÓŹNIEŃ POCIĄGÓW 
 
 
Słowa kluczowe: koszty opóźnień pociągów, minimalizacja opóźnień pociągów 
 
 
Wprowadzenie 

 
Problem wyliczania kosztów opóźnień pociągów stał się istotny ze wzglę-

du na projektowane systemy kierowania ruchem pociągów w obszarach sieci 
kolejowej, których głównym zadaniem jest prowadzenie ruchu pociągów zgod-
nie z rozkładem jazdy, a w przypadku występowania zakłóceń jak najszybsze 
przywracanie tej zgodności. W sytuacji opóźnień pociągów następuje nasilenie 
kolizji między pociągami, gdyż elementy układu torowego, które powinny być 
zajęte przez planowy ruch pociągów, zostają zajęte przez pociągi opóźnione. 
W celu rozwiązania tego problemu można wykorzystać system optymalnego 
kierowania ruchem w obszarze sieci kolejowej za pomocą systemów kompute-
rowych. System ten powinien wyznaczyć taką kolejność zajmowania elemen-
tów układu torowego przez pociągi (np. torów stacyjnych czy szlakowych), aby 
minimalizować łączny koszt opóźnień pociągów nie w danej chwili, ale, ze 
względu na propagacje tych opóźnień, w wybranym momencie przyszłości (za-
zwyczaj dla horyzontu 1–2 godzin). W przypadku pociągów pasażerskich wy-
stępuje także problem utraty skomunikowań na stacjach węzłowych. Celem 
niniejszego artykułu jest  przedstawienie oszacowania tych kosztów dla pocią-
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gów pasażerskich i towarowych, dla wykorzystania podanych oszacowań 
w systemie optymalnego kierowania ruchem pociągów.     

 
 

1. Koszty opóźnień pociągów 
         
Podstawowy wskaźnik jakości procesu kierowania ruchem pociągów 

w obszarze sieci kolejowej został sformułowany jako ważona suma opóźnień 
pociągów względem rozkładu jazdy wyliczona na chwilę końca horyzontu T.  
Wskaźnik ten został wykorzystany w metodzie BBS (Branch and Bound Simu-
lation) opracowanej przez autora dla optymalnego kierowania ruchem pociągów 
w obszarach sieci kolejowej1:   
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gdzie: 

T  –  chwila końca horyzontu optymalizacji (predykcji), na którą wyli-
cza się wskaźnik jakości, 

n  –  liczba pociągów w obszarze, 
i  –  kolejny pociąg, 
di –  opóźnienie pociągu i w momencie T (wartość wyznaczona przez 

system optymalizacji), 
wi –  waga jednostki opóźnienia pociągu i określona przez decydentów. 
 
Uwzględnienie ekonomicznych aspektów w rozwiązaniu zagadnienia 

optymalnego kierowania ruchem pociągów tkwi w dobraniu wagi iw  dla każ-

dego pociągu i w postaci wartości pieniężnej opóźnienia jednej minuty tego 
pociągu. Wartość ta nie musi być stała, może zmieniać się w zależności od bie-
żącej sytuacji ruchowej, w której wyznaczamy optymalne decyzje sterujące aż 
do momentu przyszłej wartości chwili T końca horyzontu predykcji. Problem 

                                                           
1  A. Wolfenburg, Optymalne kierowanie ruchem pociągów w obszarze sieci kolejowej,  

Wydawnictwa  PWSZ w Gorzowie Wlkp., Gorzów Wlkp. 2011.   
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wartości ekonomicznej czasu w procesie transportowym został szczegółowo 
omówiony w pracy I. Tarskiego Czynnik czasu w procesie transportowym2. 

Wartość jednej minuty opóźnienia odpowiada stratom, jakie ponoszą stro-
ny uczestniczące w procesie transportowym w stosunku do sytuacji, w której 
takie opóźnienie nie wystąpiłoby. Cena minuty opóźnienia może być również 
funkcją wielkości samego opóźnienia. Opóźnienia pociągów pasażerskich rzędu 
kilku minut mogą być zazwyczaj nadrobione poprzez stosowanie maksymalnej 
dozwolonej prędkości oraz skracanie postojów, na co na ogół pozwala rozkład 
jazdy poprzez włączenie zapasów czasu w czasy jazdy i postojów pociągów. 
Większe opróźnienia mogą wywoływać poważne skutki. Dla pasażerów może 
to być utrata skomunikowań, a więc znaczne wydłużenie czasu podróży. 

Dla pociągów towarowych kilkudziesięciominutowe opóźnienia, chociaż 
przeważnie nie są nadrabiane, nie oznaczają dużych strat. Dopiero opóźnienia 
kilkugodzinne mogą doprowadzić do strat związanych z zakłóceniami produk-
cji, karami umownymi czy utratą wiarygodności jako dostawcy.  

W celu oszacowania ekonomicznych skutków opóźnień należy w naszych 
warunkach ustalić wartość jednostki opóźnienia zarówno pociągów pasażer-
skich, jak i towarowych. Dla oszacowania wartości minuty opóźnienia pocią-
gów pasażerskich zastosowano metodę substytucji opisaną w pracy I. Tarskie-
go3. W metodzie tej przyjmuje się, że czas stracony na opóźnienia ma wartość 
równą wartości zarobków, które w tym czasie mogłyby być uzyskane przez 
pasażera.  

W przypadku ruchu towarowego, kiedy towary docierają do odbiorcy  
z opóźnieniem, musi on, aby zachować ciągłość produkcji, dysponować rezer-
wami magazynowymi, których składowanie kosztuje, albo zakupić lub poży-
czyć brakujące towary od innych podmiotów. W razie opóźnienia jednego z po-
ciągów zarządca struktury (spółka PLK) może ponieść konsekwencje w postaci 
opóźnienia innych pociągów, zakłócenia pracy taboru, planu pracy drużyn kon-
duktorskich i trakcyjnych. Skutki te można niwelować w ograniczonym zakre-
sie, podejmując właściwe decyzje dyspozytorskie dotyczące regulacji ruchu 
pociągów, a więc zmieniając kolejność przyjmowania czy wyprawienia pocią-
gów w stosunku do rozkładu jazdy, a także skracając czas jazdy czy postojów.   

  

                                                           
2  I. Tarski, Czynnik czasu w procesie transportowym, WKiŁ, Warszawa 1976. 
3  Ibidem. 
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2. Koszty opóźnień pociągów pasażerskich  
 
Obecnie żaden przewoźnik nie jest obligowany do wypłaty odszkodowań 

w przypadku opóźnień pociągów pasażerskich do 1 godziny. Można oszacować, 
jaka jest wartość 1 minuty opóźnienia dla pasażera przy opóźnieniu pociągu 
z tego zakresu. Podobne wyliczenia zostały przeprowadzone przez A. Wolfen-
burga4. W celu wyliczenia wartości brutto minuty opóźnienia pociągu pasażer-
skiego, stosując metodę substytucji poprzez wyliczenie wartości utraconych 
zarobków, gdyby podróżny mógł zająć się pracą zarobkową w czasie równym 
wartości czasu opóźnienia pociągu, należy przyjąć przeciętne wynagrodzenie 
miesięczne brutto w gospodarce narodowej, które w 2010 roku wynosiło 
3224,98 zł5. Założono także, że przeciętna liczba godzin pracy w ciągu roku 
pracownika gospodarki narodowej wynosiła około 2000 (bez uwzględnienia 
urlopów)6. 

Stąd wartość jednej minuty pracy dla takiego pracownika: 
 

wp = 12 · 3224,98/(2000 · 60) = 0,32 [PLN/min]. 
 
Dla pociągu R, który przewozi n = 87,6 pasażerów (średnie zapełnienie 

pociągu spółki PR za 11 miesięcy 2011 r.)7, cena jednej minuty opóźnienia wi 

będzie wynosić: 
 

wi  = n · wp = 87,6 · 0,32 = 17,52 [PLN]. 
 
Przy oszacowaniu ceny opóźnienia minuty pociągów pasażerskich innych 

kategorii niż R (pomińmy pociągi EC i EN ze względu na ich niewielki udział 
procentowy) należy również uwzględnić współczynnik ck, stanowiący stosunek 
ceny biletów w klasie 2 w tych pociągach do ceny biletu w pociągu R na średnią 

                                                           
4  A. Wolfenburg, Minimalizacja kosztów związanych z opóźnieniami pociągów w obsza-

rach sieci kolejowej, referat na konferencję Euro-Trans 2011 (materiały konferencyjne na dysku 
CD), Warszawa 2011. 

5  http://www.inwestycje.pl/polska/makroekonomia/gus__przecietne_wynagrodzenie_wzroslo_ 
do_3224_98_zl_w_2010_r_;116001;0.html, 2011. 

6  D. Kriger, Czas pracy w 2010 roku, http://www.prawo-pracy.pl/czas_pracy_w_2010_roku 
-a-316.html , 2011. 

7  Wyniki przewozowe styczeń–listopad 2010, http://www.utk.gov.pl/portal/pl/155/634/ 
Rynek_transportu_kolejowego_ Wyniki_przewozowe_styczen__ listopad_2010.html, 2011. 
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odległość przewozu jednego pasażera, która w ciągu 11 pierwszych miesięcy 
2010 roku wynosiła 75,4 km8, a także średnie zapełnienie pociągów tych  kate-
gorii. W pociągach kwalifikowanych, w których podróżni zapłacili więcej za 
kilometr niż w pociągu R (osobowym), oczekują oni, że będzie to miało wpływ 
na większą punktualność pociągów. 

W tabeli 1 podano ceny biletów 2 klasy na tę odległość według cen w po-
łowie roku 20119 (przy uwzględnieniu ceny obowiązującej miejscówki w po-
ciągach Ex/EIC przyjęto średnią cenę miejscówki 14,25 PLN), wyliczone 
współczynniki ck oraz umowne ceny minuty opóźnienia pociągów pasażerskich 
różnych kategorii.  

Należy zwrócić uwagę na dużą wartość współczynnika ck dla pociągów 
EIC/Ex, które dla średniej odległości przewozu pasażera równej 75,4 km są 
bardzo drogie, dlatego przy niwelowaniu opóźnień pociągów powinno się 
uwzględniać wysoką cenę biletu, którą płaci pasażer w tych pociągach, zmniej-
szając opóźnienia tej kategorii pociągów, kosztem zwiększania opóźnień pocią-
gów innych kategorii.     

Od połowy 2011 roku obowiązuje na polskich kolejach rozporządzenie 
ministra infrastruktury pozwalające pasażerowi na uzyskanie odszkodowania 
pieniężnego za opóźnienie najważniejszych pociągów kwalifikowanych Ex 
i EIC.  Jeśli pociąg spóźni się od 60 do 119 minut, pasażer będzie mógł doma-
gać się 25 proc. ceny biletu. Natomiast w przypadku opóźnienia wynoszącego 
120 minut lub więcej przewoźnik będzie musiał zwrócić pasażerowi 50 proc. 
ceny biletu. Na podstawie tego rozporządzenia będzie można dokładniej osza-
cować średnie koszty, jakie poniesie przewoźnik za opóźnienie o 1 minutę po-
ciągów tych kategorii. 

W pierwszych trzech kwartałach 2011 roku średnia odległość w przewo-
zach międzywojewódzkich wynosiła 223,3 km10, natomiast średnie zapełnienie 
w pociągach spółki Intercity – 175,5 osób/poc.11.  

                                                           
8  Ibidem. 
9 Taryfa przewozowa PR, http://www.przewozyregionalne.pl/img_in//TPR/ TPR20091213. 

pdf, 2011; Cennik usług Intercity, http://www.intercity.pl/pubfile/rozklad_2011/Cennik%20 
us%C5%82ug%20PKP%20Intercity %20SA%20od%2001_09_2011.pdf, 2011. 

10  http://www.utk.gov.pl/portal/pl/155/613/Funkcjonowanie_rynku_transportu_kolejowe-
go_w_Polsce__III_kwartaly_2010.html, 2011. 

11 Ibidem. 
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Obecnie tylko niewielka część pasażerów domaga się odszkodowań. 
W miarę upływu czasu, gdy znajomość przepisów dotyczących odszkodowań 
stanie się powszechna, udział pasażerów, którzy będą domagali się odszkodo-
wania, będzie sukcesywnie wzrastał.  

 
Tabela 1 

 
Cena minuty opóźnienia pociągów pasażerskich różnych kategorii  

dla średniej odległości przewozu pasażera 
 

Numer kategorii k 1 2 3 4 
Kategoria pociągu R IR/RE TLK Ex/EIC 
Cena biletu 2 klasy [PLN] 15,60 18,50 20,50 57,25 
Współczynnik ck 1,00 1,19 1,31 3,67 
Średnie zapełnienie pociągu 87,6 174,5 
Cena 1 min opóźnienia pociągu  [PLN] 17,52 20,85 45,72 128,08 

Źródło: opracowanie własne. 

   
Cena biletu 2 klasy wraz z miejscówką na podaną średnią odległość prze-

wozu 223,3 km dla pociągu kategorii EIC wynosi obecnie 100 PLN. Szacun-
kowy koszt odszkodowania za opóźnienie pociągu EIC z zakresu 1–2 godziny 
będzie wynosił: 

 
100 · 175,5/4 = 4388 [PLN]. 

     
Szacunkowy koszt odszkodowania za opóźnienie pociągu EIC o ponad  

2 godziny będzie wynosił: 
 

100 · 175,5/2 = 8775 [PLN]. 
 

Z powyższych danych wynika, że przy opóźnieniach pociągu EIC wyno-
szących ponad dwie godziny koszty te sięgają niewiele poniżej 9.000 PLN/poc. 
i stanowią 50% dochodu ze sprzedaży biletów na ten pociąg (uwzględniono 
tylko bilety 2 klasy). Mogą to być więc koszty istotne, jeżeli kolej nie ograniczy 
znacznie opóźnień pociągów o ponad 1 godzinę, a zwłaszcza o ponad 2 godziny. 
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Porównajmy obecnie wartość potencjalnych zarobków (0,32 PLN/min) 
z kosztem 1 minuty refundowanej z zakresu opóźnienia o 1–2 godziny dla po-
ciągu EIC, uśredniając wartość opóźnienia z tego zakresu do 90 minut: 

 
100/(4 · 90) = 0,28 [PLN], 

 
a także powyżej dwóch godzin, uśredniając (szacunkowo) wartość opóźnienia 
na 150 minut: 
 

100/(2 · 150) = 0,33 [PLN]. 
 
Przy opóźnieniach do 2 godzin pociągu EIC odszkodowanie (1/4 ceny bi-

letu) nie kompensuje w pełni wartości potencjalnych zarobków, natomiast od-
szkodowanie (1/2 ceny biletu) za ponad 2 godziny kompensuje wartość poten-
cjalnych zarobków. Autor zdaje sobie sprawę, że – ze względu na niekomplet-
ność danych źródłowych – pominięcie w obliczeniach biletów 1 klasy i ulg 
przejazdowych, wyniki obliczeń mogą być obarczone znacznym błędem i nale-
ży je traktować jako szacunkowe. Ponadto w przypadku uzyskania dokładniej-
szych danych od spółki Intercity o wartości średniego opóźnienia pociągów dla 
poszczególnych zakresów czasów opóźnień szacowania te będzie można znacz-
nie poprawić.  

 
 

3. Koszty opóźnień pociągów towarowych 
     
W tej części opracowania zostanie oszacowana cena opóźnienia o jedną 

minutę pociągu towarowego.  
W razie opóźnienia przyjazdu pociągu przywożącego towar czy produkt 

przedsiębiorstwo musiałoby dysponować towarem lub surowcem zastępczym, 
który by wykorzystywało do produkcji do momentu przybycia opóźnionego 
pociągu. Koszty takiego rozwiązania da się oszacować przy przyjęciu pewnych 
założeń początkowych. Przede wszystkim należy zauważyć, że przedsiębior-
stwo w okresie oczekiwania na opóźniony towar czy surowiec nie potrzebuje do 
produkcji całego zamówionego wolumenu, lecz jedynie tę jego część, którą 
zużyje w tym czasie. Załóżmy hipotetycznie, że firma pożyczy tę część od innej 
firmy, którą zwróci po otrzymaniu dostawy i zapłaci opłatę dzierżawną jak za 
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krótkoterminowy kredyt bankowy. Zostanie to zilustrowane na poniższym przy-
kładzie dotyczącym towarów masowych. 

Pewna elektrownia zużywa w ciągu doby 10 pociągów węgla, każdy po 
1800 ton. Koszt zakupu tony węgla przez elektrownię wynosi 260  PLN, a koszt 
krótkotrwałego kredytu bankowego 16% rocznie. Ile będzie kosztować elek-
trownię minuta opóźnienia jednego z pociągów? 

Rozwiązanie tego zadania na symbolach literowych zostanie sformułowa-
ne jako: 
zs – zużycie surowca [t/min], 
cs  – cena jednostkowa surowca [PLN/t], 
p – roczne oprocentowanie kredytu [%], 
wi – cena jednej minuty opóźnienia pociągu [PLN/min], 
wi  =  zs ·  cs ·  p/(100 · 365).    

W ciągu 1 minuty elektrownia zużywa 12,5 tony węgla. Cena zużytego 
węgla w tym czasie wynosi 12,5 · 260 = 3250 PLN. Opłata bankowa za udzie-
lony kredyt na jeden dzień (minimalny okres) od kwoty 3250 PLN wynosi  
3250 · 16/(100 · 365) = 1,42 PLN. Czyli koszt jednej minuty opóźnienia wynosi 
1,42 PLN. Procentowy koszt kredytu jest taki sam przy opóźnieniach od 1 mi-
nuty do 24 godzin i wynosi 1/365 część oprocentowania kredytu rocznego, czyli 
oprocentowanie za 1 dzień kredytu, gdyż kredytu na część dnia nie udziela się. 
Przy tym sposobie liczenia uzyskano zadziwiająco małą wartość (1,42 PLN) 
w stosunku do wartości opóźnienia o 1 minutę dla pociągów pasażerskich. Do-
tyczy to jednak pociągu przewożącego towary masowe. 

Gdyby zamiast kosztu jednej minuty opóźnienia pociągu oszacować kosz-
ty złożenia i pobrania surowca z hałdy (pomijając koszty samego składowania), 
obliczenia na symbolach literowych wyglądałyby następująco: 
zs – zużycie surowca [t/min], 
cz – koszty procesu złożenia i pobrania tony surowca z hałdy, 
wi – cena jednej minuty opóźnienia pociągu [PLN/min], 
 wi =  zs · cz. 

Dla szacunkowych danych liczbowych: 
zs = 12,5 [t/min], 
cz = 0,25 [PLN/t], 
wi =  12,5 · 0,25 = 3,12 [PLN/min]. 

W tym przypadku koszt samego składowania jest do pominięcia w stosun-
ku do kosztu złożenia i pobrania surowca z hałdy (3,12 [PLN/t]), np. przy wy-
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korzystaniu ładowarko-zwałowarki, a ten nie zależy przy małych opóźnieniach 
pociągów od czasu opóźnienia, lecz od zużycia surowca na minutę w procesie 
technologicznym elektrowni. Dzieje się tak dlatego, że w elektrowni przeważ-
nie czeka na rozładunek kilka pociągów i opóźnienie jednego z nich do kilku 
godzin nie wywoła żadnych skutków. Opóźnienie pociągu o ponad kilka godzin 
może spowodować taki skutek, że do produkcji może być potrzebny węgiel 
z hałdy i wówczas koszty minuty opóźnienia pociągu są takie jak wyliczone. 
Nie zawsze to nastąpi – w przypadku, gdy elektrownia pracuje i zamierza dalej 
pracować przez pewien okres na asortymencie węgla, który jest pobierany z hał-
dy i jest inny niż dostarczany pociągami, opóźnienie pociągu wiozącego ten 
asortyment węgla, który i tak miał trafić na hałdę, nie ma żadnego wpływu na 
koszty bieżącego procesu. Jednak gdy elektrownia pracuje na asortymencie 
węgla, na który czeka, opóźnienie pociągu dowożącego ten asortyment może 
spowodować konieczność przełączenia się na węgiel z hałdy, a więc dodatkowe 
koszty wyliczone powyżej. Tak więc koszt jednej minuty opóźnienia staje się 
w opisanych przypadkach funkcją samego opóźnienia.  

Nieco inny wynik można uzyskać dla pociągów przewożących drobnicę, 
lecz oszacowanie wartości minuty opóźnienia dla takiego pociągu byłoby nie-
zwykle trudne ze względu na rozmaitość towarów i wielość odbiorców. Gdyby 
nawet uzyskana wartość była kilkukrotnie wyższa niż dla pociągu z towarami 
masowymi, to i tak wniosek z tych obliczeń jest taki, że nie ma potrzeby doko-
nywania dokładnych obliczeń wartości opóźnienia dla pociągów towarowych, 
gdyż będzie miało ono niewielki wpływ na rozwiązanie zadania podczas ich 
konfliktów z pociągami pasażerskimi. Dla zachowania zgodności kolejności 
rozwiązania konfliktów w grupie pociągów towarowych ze stopniami pierw-
szeństwa tych pociągów autor proponuje pomnożyć cenę bazową (dla pociągów 
z towarami masowymi jak w przykładzie) przez współczynniki dobrane do-
świadczalnie dla pociągów towarowych wyższego stopnia pierwszeństwa. Po-
ciągi towarowe o najwyższym stopniu pierwszeństwa, którymi są pociągi towa-
rowe systemowe europejskie, winny mieć nadaną cenę jednej minuty opóźnie-
nia dużo mniejszą (np. 6 PLN/min) niż najniższa klasa pociągów pasażerskich 
Regio – R (17,52 PLN/min), aby nie zakłócać ich biegu. Przedstawiona hierar-
chia kosztów opóźnienia o minutę dla kolejnych kategorii pociągów (z rosną-
cymi stopniami pierwszeństwa) winna zostać sprawdzona doświadczalnie na 
działającym czy testowanym systemie optymalnego kierowania ruchem w celu 
stwierdzenia, czy spełnia ona oczekiwania przewoźników. Dodatkowo można 
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wyraźnie podnieść cenę minuty opóźnienia pociągów towarowych przy opóź-
nieniach przekraczających kilka godzin, aby w znacznym stopniu ograniczyć 
dalszy wzrost opóźnień tych pociągów. 

 
 

Podsumowanie 
      
Nowe regulacje prawne dotyczące odszkodowań za opóźnienia pociągów 

pasażerskich mogą boleśnie dotknąć spółkę Intercity, a w przyszłości także 
spółkę Przewozy Regionalne. Możliwa wypłata odszkodowań o wartości zna-
czącej części ich dochodów powinna spowodować, że spółki te dostrzegą ten 
problem i przystąpią do jego rozwiązania. Jednak to spółka PLK poprzez swoje 
służby dyspozytorskie decyduje o tym, które pociągi pojadą planowo, a które 
będą opóźniać się nadal. 

Przekroczenie opóźnienia o 120 min przez pociąg Ex/EIC na skutek zakłó-
ceń w ruchu pociągów to potencjalny koszt dla firmy Intercity dochodzący do 
9.000 PLN, którego w miarę możliwości należy unikać, podejmując stosowne 
działania wyprzedzające. Działania te są możliwe przy ścisłej współpracy mię-
dzy dyspozytorami liniowymi i zakładowymi tych spółek. Firma PLK powinna 
zdawać sobie sprawę, że podjęcie niewłaściwych decyzji dotyczących kolejno-
ści przepuszczanych pociągów przez jej dyspozytorów może narazić spółkę 
Intercity na znaczne straty dla pociągów, których aktualne opóźnienia zbliżają 
się do 60, czy jeszcze gorzej – do 120 min i nie będą mogły być nadrobione 
w dalszej części trasy. 

Należy także zdawać sobie sprawę, że dyspozytorzy firmy PLK nie będą 
w stanie efektywnie wykonać tego działania bez odpowiedniego wsparcia tech-
nicznego w postaci systemu nadrzędnego operatywnego prognozowania sytua-
cji ruchowych i optymalnego rozwiązywania konfliktów ruchowych. 

Drugim ważnym problemem jest zapewnienie skomunikowań. Chodzi 
o skomunikowania wynikające z rozkładu jazdy, a w razie niemożliwości ich 
zapewnienia – zastąpienie ich skomunikowaniami zastępczymi. Jest to ważny 
element oceny jakości usługi przewozowej dokonywanej przez podróżnego. 
Tutaj również dla jego poprawy wymagane jest odpowiednie wsparcie tech-
niczne za pomocą wspomnianego systemu nadrzędnego. 

Autor od wielu lat prowadzi prace naukowo-badawcze z tego zakresu i ma 
nadzieję, że zaostrzenie przez Unię Europejską kryteriów dotyczących punktu-
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alności pociągów i zapewnienia odpowiedniego poziomu komfortu podróży 
koleją przyczyni się do zwiększenia zainteresowania tym problemem. 
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ECONOMICAL ASPECTS OF THE TRAIN DELAYS 
 
 

Summary 
 

The paper deals with a problem of the economical aspect of the train delays.  
A general measure of effectiveness (GME) of  the dispatching process has been defined 
as a sum of the weighted delays of the particular trains, calculated for the end of the 
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defined horizon of prediction. Minimization of the  GME would be used in a system, 
which dispatches trains in a particular area using Branch and Bound Simulation method 
(BBS), developed by the author for this purpose. The problem is in the correct estima-
tion of the unit delay prices for trains, which are weights in the GME. The author tries 
to estimate these prices for passenger trains using substitute method and for good trains 
(caring row material as coal) using an interest for hypothetic borrowing coal or a cost of 
storing and removing the coal from a pile, as well. According to the new regulation in 
Poland, passengers of the delayed high ranked passenger trains should be compensated. 
The author tries to estimate the value of the minute of the delay of such a train for se-
lected ranges of delays on the bases of the estimated compensations. In  the conclusion 
he states that introducing the optimal dispatching system using computers would reduce 
train delays, improve train connections and cut operational costs. 

 
Translated by Andrzej Wolfenburg 
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Słowa kluczowe: żegluga śródlądowa, zintegrowane łańcuchy transportowe, przewo-

zy intermodalne, polityka transportowa 
 
 
Wprowadzenie 

 
Najnowsza biała księga Komisji Europejskiej z marca 2011 roku pt. Plan 

utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osią-
gnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu nie tylko 
podtrzymuje, ale wręcz wzmacnia rolę żeglugi śródlądowej w systemie trans-
portowym Europy. Mówią o tym między innymi następujące jej założenia1: 

– do 2030 roku 30% drogowego transportu towarów na odległość więk-
szą niż 300 km należy przenieść na inne środki transportu, np. kolej lub 
transport wodny, do 2050 roku zaś powinno to być ponad 50% tego ty-
pu transportu;  

                                                           
1  Biała księga. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie 

do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, TRANS 102, Rada UE, 
Bruksela, 29 marca 2011. 
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– stworzenie do 2030 roku w pełni funkcjonalnej ogólnounijnej multi-
modalnej sieci bazowej TEN-T, a do 2050 roku osiągnięcie wysokiej 
jakości i przepustowości tej sieci, jak również stworzenie odpowiednich 
usług informacyjnych; 

– do 2050 roku połączenie wszystkich lotnisk należących do sieci bazo-
wej z siecią kolejową, najlepiej z szybkimi kolejami; zapewnienie, aby 
wszystkie najważniejsze porty morskie miały dobre połączenie z kole-
jowym transportem towarów oraz, w miarę możliwości, systemem 
wodnego transportu śródlądowego. 

Potencjał śródlądowych dróg wodnych w Europie jest niewykorzystany. 
Mogą one odegrać większą rolę w obsłudze popytu, w szczególności poprzez 
udział w zintegrowanych łańcuchach transportowych. Celem artykułu jest 
przedstawienie przesłanek włączenia żeglugi śródlądowej w zintegrowane łań-
cuchy transportowe oraz pozytywnych efektów ekonomicznych i ekologicznych 
związanych z tym procesem. 

 
 

1. Wartość  żeglugi śródlądowej dla środowiska naturalnego 
 
Żegluga śródlądowa może przyczynić się do osiągnięcia głównego celu 

unijnej polityki transportowej, jakim jest ograniczenie w sektorze transportu 
emisji CO2 do 2030 roku o ok. 20% w porównaniu z poziomem z roku 2008. 

Emisja zanieczyszczeń przez środki transportu jest uzależniona od ich ła-
downości, warunków drogi wodnej oraz zastosowanych rozwiązań technicznych. 

Energochłonność żeglugi śródlądowej jest ponad dziewięć razy niższa niż 
transportu samochodowego (odpowiednio: 0,43 MJ/tkm i 4,06 MJ/tkm) oraz 
znacznie niższa niż transportu kolejowego (0,73 MJ/tkm silnik diesel,  
0,59 MJ/tkm napęd elektryczny)2. Ta gałąź transportu plasuje się korzystnie 
także pod względem poziomu kosztów zewnętrznych, które szacowane są na 
0,10 euro/100 tkm. Dla porównania – koszty zewnętrzne w transporcie samo-
chodowym są prawie dwudziestokrotnie wyższe (1,94 euro/100 tkm),  
a w transporcie kolejowym kilkakrotnie wyższe (0,43 euro/100 tkm)3. Jednost-

                                                           
2  Binnenschifffahrt: Gütertransport mit Power. Die Zukunft des Güterverkehrs und der 

Binnenschifffahrt in Europa 2010–2011, Boreau Voorlichting Binnevaart, Rotterdam 2009, s. 57. 
3  Ibidem, s. 56. 
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kowy koszt budowy i utrzymania infrastruktury transportu wodnego-śródlądo-
wego wynosi  0,82 euro/100 tkm, podczas gdy w transporcie kolejowym jest 
ponad dwukrotnie wyższy (1,86 euro/100 tkm), w odniesieniu zaś do dróg ko-
łowych jest nieco niższy (0,51 euro/100 tkm). Badania jednak wskazują, że 
stosunek kosztów zewnętrznych do nakładów, jakie należy ponieść na budowę 
i utrzymanie infrastruktury, jest, spośród gałęzi transportu lądowego, naj-
korzystniejszy dla żeglugi śródlądowej. 

 
 

 
 

Rys. 1. Koszty zewnętrzne oraz koszty budowy i utrzymania infrastruktury w gałę-
ziach transportu lądowego (euro/100 tkm) 

Źródło: opracowanie na podstawie: Binnenschifffahrt: Gütertransport mit Power. Die 
Zukunft des Güterverkehrs und der Binnenschifffahrt in Europa 2010–2011, 
Boreau Voorlichting Binnevaart, Rotterdam 2009,  s. 56. 

 
Jedną z dróg poszukiwań alternatywy dla ograniczenia uciążliwego od-

działywania transportu na środowisko naturalne są starania o podniesienie 
atrakcyjności żeglugi śródlądowej dla użytkowników. Liczne zalety żeglugi 
śródlądowej i fakt dysponowania przez nią dużymi rezerwami przepustowości 
są przesłanką włączenia żeglugi śródlądowej w zintegrowane łańcuchy trans-
portowe. 
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2. Żegluga śródlądowa jako czynnik zwiększenia efektywności  
 łańcucha transportowego 

  
Żegluga śródlądowa posiada wysoki potencjał do obsługi potrzeb przewo-

zowych w wybranych segmentach rynku oraz zdolność do uczestnictwa w zin-
tegrowanych łańcuchach transportowych, w szczególności morsko-rzecznych 
łańcuchach obsługujących potrzeby przewozowe zaplecza portów morskich. Do 
wypełniania funkcji transportowej w wymienionych obszarach predysponują 
żeglugę śródlądową uwarunkowania wynikające z ograniczeń infrastruktural-
nych w transporcie drogowym, kongestii oraz rosnącego zagrożenia bezpie-
czeństwa w tej gałęzi transportu, a także, będące efektem wzrostu wielkości 
statków morskich, zapotrzebowanie na przewóz jednorazowo dużych ilości 
ładunków, w tym w kontenerach. 

Termin „zintegrowane łańcuchy transportowe” jest pewną koncepcją ide-
ową4. Wyrażana jest ona najczęściej w dokumentach politycznych Komisji  
Europejskiej (na przykład biała księga z 2001 roku) jako wizja rozwoju sektora 
transportu w zgodzie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Chociaż pojęcie to 
nie zostało zdefiniowane, to można przypisać mu pewne cechy. Zintegrowane 
łańcuchy transportowe są promocją intermodalności. Akcentują potrzebę part-
nerskiej współpracy różnych systemów gałęziowych transportu i znoszenia 
barier ograniczających płynny i efektywny przepływ potoków osób i ładunków, 
przy uwzględnieniu wymogów ochrony środowiska. 

Istnieje wiele przyczyn słabego rozwoju transportu intermodalnego. Nale-
żą do nich bariery infrastrukturalne, administracyjne, technologiczne czy ryn-
kowe. Dla rozwoju systemów intermodalnych konieczne jest osiągnięcie wyso-
kiego stopnia integralności w odniesieniu do informacji i dokumentów, jedno-
stek ładunkowych, sprzętu przeładunkowego, taboru, infrastruktury, cen itp. 
Alternatywne dla bezpośrednich przewozów samochodowych usługi intermo-
dalne muszą być efektywne pod względem kosztowym i jakościowym oraz 
proste z punktu widzenia użytkownika.  

                                                           
4  Zob. szerzej: E. Załoga, G. Stępień, Czynniki determinujące integrację w transporcie, 

Problemy Transportu i Logistyki nr 5, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 443, 
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 157–177.  
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Integracja transportu prowadzi do usprawnienia poszczególnych składo-
wych procesu przemieszczania, za które należy uznać5: 

– zmniejszenie zaangażowania nakładów pracy w procesach przewozo-
wych, przeładunkowych i składowych, 

– wzrost wydajności pracy w transporcie, 
– przyspieszenie i uproszczenie operacji przeładunkowych, 
– realizację relacji przewozowych „drzwi-drzwi”, 
– skrócenie czasu trwania procesów transportowych, 
– wzrost bezpieczeństwa procesów transportowych, 
– wzrost jakości procesów transportowych. 

Ogniwa łańcucha transportowego kształtują się w procesie wzajemnego przy-
stosowania się poszczególnych elementów w celu najbardziej efektywnego 
wykorzystania potencjału produkcyjnego (zasobów kapitałowych, materiało-
wych, ludzkich i informacyjnych) całego łańcucha. Znamiennymi cechami pro-
cesu integracji wewnętrznej są: specjalizacja, standaryzacja, koncentracja i ko-
rzyści skali6. Brak zgodności pomiędzy ogniwami łańcucha powoduje, że jego 
sprawność jest dostosowana do najsłabszego ogniwa, bez możliwości wykorzy-
stania potencjału bardziej sprawnych pozostałych ogniw. 

Łańcuch transportowy jest tworzony w celu optymalizacji korzyści wyni-
kających z przewozu. Wśród cech, jakimi charakteryzuje się morsko-rzeczny 
łańcuch transportowy, należy wymienić7: 

– dużą zdolność przewozową i przeładunkową wynikającą ze znacznej 
nośności, masowości żeglugi śródlądowej, jak i dużego współczynnika 
wykorzystania ładowności statków rzecznych; 

– kompatybilność (lokalizacja portów morskich u ujścia rzek, lokalizacja 
ośrodków przemysłowych nad drogami wodnymi, możliwość przeła-
dunku bezpośredniego „burta-burta”); 

– atrakcyjność ekonomiczną przewozów (mała pracochłonność, energo-
chłonność); 

                                                           
5  Organizacja i funkcjonowanie portów morskich, red. K. Misztal, Wydawnictwo Uni-

wersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2010, s. 183. 
6  M. Tubielewicz, M. Forkiewicz, Porty morskie jako element infrastruktury krytycznej 

łańcucha dostaw, XIV Konferencja Logistyki Stosowanej TLM 2010: Total Logistic Manage-
ment, Zakopane, 2–4 XII 2010 [CD], Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk, CID Ltd., 
2010, s. 12. 

7  Organizacja i funkcjonowanie portów..., s. 183. 
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– dostosowanie do wybranych segmentów rynku oraz struktury asorty-
mentowej przewozów; 

– wysoki stopień bezpieczeństwa przewozu; 
– zawodność, wynikającą z sezonowości; 
– dłuższy niż w przypadku pozostałych gałęzi transportu czas przewozu. 
Zaleta wykorzystania żeglugi śródlądowej w łańcuchu transportowym wy-

nika z przewagi kosztowej tej gałęzi transportu. Według szacunków Instytutu 
Badawczego NEA (dane dla 2003 r.) jednostkowy koszt przewozu barką moto-
rową  o ładowności 500 t wynosi 55,9 EUR za godzinę (tabela 1), a przewiezie-
nie takiej masy transportem samochodowym jest ośmiokrotnie droższe8. Pro-
porcje te zwiększają się na korzyść żeglugi wraz z rosnącą nośnością barek 
motorowych. 

 
Tabela 1 

 
Koszt przewozu barką motorową według ładowności (EUR/godz.) 

 
Ładowność (t) Barka z ładunkiem Barka  pusta 

250 42,20 40,50 
500 55,90 52,08 
750 71,20 65,25 

1 000 88,59 80,52 
1 250 108,50 98,30 
1 500 126,95 114,63 
1 750 145,91 131,47 
2 000 165,20 148,63 
2 250 184,55 165,86 
2 500 202,89 182,07 
2 750 217,93 194,99 
3 000 231,33 206,26 
3 250 242,82 215,63 
3 500 252,15 222,83 

Źródło: Binnenschifffahrt: Gütertransport mit Power..., s. 49. 
 
Zdolność uczestniczenia żeglugi śródlądowej w zintegrowanych łańcu-

chach transportowych jest następstwem rozwoju technologii przewozów konte-
                                                           

8  Zakładając, że ciągnik siodłowy o ładowności 24 t porusza się ze średnią prędkością  
60 km/godz. oraz uwzględniając średnią wartość stawek frachtowych w 2003 r. wynoszącą  
2,75 EUR/km, jednostkowy koszt przewozu transportem samochodowym wynosi 21,9 euro  
za godzinę przewozu.  
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nerowych. Kontenery są współcześnie podstawową jednostką ładunkową 
w przewozach lądowo-morskich. Umożliwiają uproszczenie i przyspieszenie 
operacji przeładunkowo-składowych. Kontenery zdominowały przewozy inter-
modalne, choć jako jednostek ładunkowych używa się w nich także naczep, 
nadwozi wymiennych, samochodów ciężarowych i pojemników specjalistycz-
nych.  

Rozwój konteneryzacji jest szansą dla żeglugi śródlądowej, szczególnie 
w obsłudze zaplecza portów morskich. Morskie przewozy kontenerów na świe-
cie osiągnęły w 2010 roku wartość 138 mln TEU i po kryzysie wykazują już 
tendencję wzrostową. Dodatkową przesłanką wykorzystania żeglugi śród-
lądowej do przewozów kontenerowych jest możliwość wykorzystania efektów 
skali. Największe oceaniczne statki kontenerowe przewożą jednorazowo  
4000–14 000 TEU. Statki te ze względu na swoje parametry mogą zawijać do 
nielicznych portów na poszczególnych kontynentach. System oparty o duże 
jednostki oceaniczne jest więc uzupełniany przez mniejsze jednostki o nośności 
500–1500 TEU, które dzięki swoim parametrom mogą docierać do dużo więk-
szej liczby portów9. Żegluga śródlądowa jest szczególnie predysponowana do 
obsługi tak dużych partii ładunkowych. Barka motorowa typu JOWI, najwięk-
szy kontenerowiec pływający po Renie (dł. 135 m, szer. 17 m), o nośności  
500 TEU (3000 t) może przewieźć jednorazowo ładunek odpowiadający  
120 ciągnikom siodłowym czy 75 wagonom kolejowym. Barka motorowa typu 
Europa (dł. 85 m, szer. 9,5 m)  umożliwia przewóz 1350 t ładunku, co stanowi 
odpowiednik 54 samochodów ciężarowych. Zdolność przewozowa typowej, 
wielkiej barki motorowej GMS (dł. 110 m i szer. 11,4 m) wynosi 200 TEU  
(100 samochodów ciężarowych)10. 

Do przewozów kontenerowych żeglugą śródlądową służy specjalistyczna 
flota kontenerowa. Według danych Centralnej Komisji Żeglugi na Renie rocz-
nie  ponad 1 mln TEU przewozi żegluga śródlądowa na Renie z i do portów 
morskich za pomocą specjalnie wybudowanych w tym celu statków. Statki te 
będą zyskiwały w przyszłości na znaczeniu również w żegludze  na Dunaju. 
Zestawy barek pchanych o ogólnej nośności 576 TEU (144 TEU ułożone 

                                                           
9  Podwójny skok przewozów, „Euro Logistics” 2011, nr 2, s. 85. 
10  Binnenschifffahrt: Gütertransport mit Power…,  s. 50–51. 
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w trzech poziomach) uważa się za optymalny system przewozów kontenerów 
na Dunaju11.  

Barka pchana może być efektywnym środkiem transportu w zintegrowa-
nych systemach transportowych także ze względu na korzystny wskaźnik masy 
całkowitej jednostki ładunkowej do jej masy własnej. Jak pisze L. Tołkacz12, 
wartość tego wskaźnika jest bardzo ważna w transporcie intermodalnym, w któ-
rym masa własna jednostek ładunkowych zmniejsza użyteczną ładowność środ-
ków transportu. 

Nieporównywalnie większa jednorazowa zdolność przewozowa taboru że-
glugi śródlądowej w porównaniu ze środkami transportu samochodowego oraz 
niski poziom kosztów uwarunkowany specyfiką tej gałęzi transportu mogą stać 
się przesłanką kształtowania łańcuchów transportowych z udziałem żeglugi 
śródlądowej. 

 
 

3.  Systemy informatyczne dostosowujące ofertę żeglugi śródlądowej  
 do wymagań rynku 

 
Uczestniczenie żeglugi śródlądowej w łańcuchach transportowych wyma-

ga zastosowania nowoczesnych narzędzi telematycznych, łączących instrumen-
ty techniczne i informatyczne w celu efektywnego wykorzystania istniejącej 
infrastruktury transportu. Także tendencja do tworzenia coraz większych i szyb-
szych statków rzecznych  stawia rosnące wymagania w stosunku do infrastruk-
tury dróg wodnych. Pomimo że drogi wodne w Europie mają duże rezerwy 
przepustowości, są one ograniczane przez konieczność dostosowania obciążenia 
statku oraz trasy przewozu do występujących warunków hydrologicznych. Sys-
temy telematyczne są tworzone w celu usprawnienia i optymalizacji procesu 
przemieszczania poprzez dostarczenie niezbędnych informacji13.  

 
 

                                                           
11  http://www.donauschifffahrt.info/en/facts_figures/inland_vessels/types_of_vessels/container_ 

vessels, 25.08.2011. 
12  L. Tołkacz,  Szanse rozwoju żeglugi śródlądowej, Wydział Techniki Morskiej Politech-

niki Szczecińskiej, Szczecin 2007, s. 119. 
13  http://www.elwis.de/RIS-Telematikprojekte/ris/River-Information-Services/index.html, 

9.03.2012. 
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W ostatnich dziesięcioleciach w krajach Europy Zachodniej zostały rozwi-
nięte zróżnicowane usługi i systemy służące wspomaganiu zarządzania ruchem 
statków oraz zarządzania transportem (MIB/MOVES14, ARGO15)16. Na arenie 
międzynarodowej zostały one zharmonizowane pod nazwą RIS (River Informa-
tion System). RIS jest połączeniem zharmonizowanych systemów informacyj-
nych obejmujących całokształt zasobów ludzkich, sprzętowych, programowych 
i komunikacyjnych, wraz z dotyczącymi ich uregulowaniami prawymi, prze-
znaczonych do wypełniania zadań związanych z przetwarzaniem informacji na 
temat żeglugi śródlądowej17. Za pomocą RIS informacje dotyczące elementów 
procesu transportowego zostają zebrane, opracowane, ocenione i poszerzone.  

Wprowadzenie elektronicznego systemu informacji rzecznej ma głównie 
na celu18: 

– podniesienie bezpieczeństwa żeglugi śródlądowej; 
– zwiększenie efektywności żeglugi śródlądowej poprzez optymalne wy-

korzystanie dróg wodnych i floty, a przez to skrócenie czasu transportu, 
zmniejszenie pracochłonności oraz skoordynowanie gałęzi transportu; 

– zmniejszenie negatywnego oddziaływania żeglugi śródlądowej na śro-
dowisko naturalne poprzez zapobieganie wypadkom transportowym 
oraz zmniejszenie zagrożenia żeglugi dla środowiska. 

W krajach europejskich, w których RIS  funkcjonuje, systemowi temu na-
dano nazwy własne, np. BulRIS (Bułgaria), RoRIS (Rumunia), ELWIS (Niem-
cy), DoRIS (Austria), SlovRIS (Słowacja), VNF (Francja), RIS Flanders II 
(Belgia), LIVRA (Holandia), Plovput (Serbia). 

 
 

                                                           
14 Information über die Einführung des Melde- und Informationssystems Binnenschifffah-

rt (MIB) an der Mosel und des Moselverkehrserfassungssystems (MOVES). Elektroniczny dzien-
nik ruchu wprowadzony na Mozeli głównie w celu zapobiegania zatorom przy korzystaniu ze 
śluz.  

15  Elektronisches Fahrrinnen-Informationssystem ARGO. Projekt rozpoczęty w 1993 ro-
ku, mający na celu przekazywanie informacji odnośnie do toru wodnego. System był testowany  
w latach 2000–2002 przez 12 statków prowadzących działalność zarobkową oraz trzy statki 
administracji żeglugowej i wodnej (WSV). 

16  http://www.elwis.de/RIS-Telematikprojekte/ris/River-Information-Services/index.html, 
9.03.2012. 

17  http://www.ris-odra.pl/, 9.03.2012. 
18  http://www.elwis.de/RIS-Telematikprojekte/ris/River-Information-Services/index.html, 

9.03.2012. 
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W celu rozwoju połączeń intermodalnych z udziałem żeglugi śródlądowej 
tworzone są systemy informatyczne wspomagające wybór środka transportu 
przez operatora. Jednym z nich jest system IMTIS „Intermodal Tariff Informa-
tion System”, wprowadzony przez firmę Contargo zajmującą się  intermodal-
nym transportem kontenerów (system obsługuje 115 tys. kierunków przewozu). 
W 2007 roku system został rozszerzony o opcję szacowania emisji spalin gene-
rowanych w trakcie przewozu na danej trasie przez różne środki transportu19. 
System docelowo ma być wdrożony w całej Europie. 

Wdrażane w żegludze śródlądowej rozwiązania innowacyjne mają za za-
danie dostosować ofertę przewozową do wymagań rynku oraz usprawnić funk-
cjonowanie żeglugi, przy  jednoczesnym dążeniu do zwiększenia bezpieczeń-
stwa i niezawodności przewozu. 

 
 

Podsumowanie 
 
Mała dostępność żeglugi śródlądowej spowodowana naturalnym środowi-

skiem drogi transportowej zawęża obszar wykorzystania tej gałęzi transportu 
w obsłudze potrzeb przewozowych. Barierę stanowi także wyposażenie tech-
niczne oraz odpowiedni stan drogi wodnej, umożliwiający prowadzenie żeglugi. 
Stworzenie morsko-rzecznych łańcuchów transportowych zapewnia przewagę 
kosztową nad pozostałymi gałęziami transportu oraz eliminuje operacje pośred-
nie w przypadku przeładunku burta-burta, stanowiąc, w połączeniu z komple-
mentarnymi funkcjami innych gałęzi transportu, atrakcyjną formę przemiesz-
czania ładunków w segmentach przewozów masowych i kontenerowych. Na 
tych rynkach może stanowić urzeczywistnienie koncepcji komodalności trans-
portu, a więc współpracy gałęzi transportu w celu optymalizacji wykorzystania 
ich potencjału. 

 
 
 
 

                                                           
19  Dla przykładu program podaje informację, że transport samochodowy kontenerów na 

trasie Bruchsal (niedaleko Karlsruhe) – port w Antwerpii emituje 476 kg CO2, natomiast przy 
wykorzystaniu żeglugi śródlądowej na tej transie wytwarza go o połowę mniej. Za: www. contar-
go.net, 25.08.2011. 
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CONDITIONS FOR INCLUDING OF INLAND WATERWAY 
IN THE  INTEGRATED TRANSPORT CHAINS 

 
 

Summary 
 
Inland navigation is an important element of the European transport area. Shift  

of cargo flows in the direction of inland waterways will improve the environmental 
performance of transport chains and contribute to achievement of sustainable transport 
in Europe. 

An opportunity to increase the participation of inland navigation in the transport 
chains is to increase the availability of this mode of transport to ports and the ability 
to use modern technologies of transport. 

 
Translated by Emilia Kuciaba 
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ORGANIZACYJNE I EKONOMICZNE ASPEKTY  
WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W ŁAŃCUCHU DOSTAW 

 
 
Słowa kluczowe: integracja systemów informatycznych, controlling logistyki 
 
 
Wprowadzenie 

 
Kierownictwo przedsiębiorstwa, decydując się na zakup i wdrożenie sys-

temu informatycznego, planuje poprawić wizerunek firmy w oczach swoich 
klientów, jednocześnie ulepszając przebieg procesów w obrębie przedsiębior-
stwa. Celem artykułu jest uporządkowanie wiedzy na temat wykorzystania sys-
temów informatycznych w łańcuchu dostaw, zarówno z punktu widzenia orga-
nizacyjnego, jak i ekonomicznego. Autorzy skupili się na systemie klasy ERP 
(Enterprise Resource Planning), mając na uwadze w głównej mierze uniwersal-
ność jego zastosowania w różnych sektorach gospodarki, a także łatwość dosto-
sowania do potrzeb organizacji dzięki modułowej budowie1. Do korzyści wyni-

                                                           
1  Więcej na temat: P. Fajfer, R. Pawlak, B. Swoboda, Procesowe zarządzanie 

w zintegrowanych systemach informatycznych na podstawie systemu iScala. Tom I, Wyższa 
Szkoła Logistyki, Poznań 2008, s. 9–56; P. Fajfer, I. Malanowska, A. Koliński, Laboratorium 
systemów informatycznych – Qguar i Graffiti, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 2011, s. 10–34. 
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kających z wdrożenia systemu ERP można zaliczyć: zmniejszenie poziomu 
zapasów; precyzyjne planowanie i wytwarzanie, co wpływa na skrócenie długo-
ści cyklu dostaw i zmniejszenie poziomu robót w toku; zapewnienie płynnego 
przebiegu produkcji, czego skutkiem jest zmniejszenie liczby przestojów i spa-
dek liczby braków; nadzorowanie ściąganych należności; możliwość bieżącego 
analizowania oraz raportowania.  

 
 

1. Rola systemów informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
 i łańcuchem dostaw 

 
Wdrożenie systemu informatycznego ma jeszcze jedną kluczową zaletę – 

nowe spojrzenie na zachodzące procesy. Wdrożenie systemu wymusza na kie-
rownictwie analizę przebiegu procesów i często ich optymalizację (zazwyczaj 
dostosowanie do funkcjonalnych możliwości systemu). Zmapowanie tego, co 
dzieje się w firmie, pozwala uporządkować i wyeliminować zbędne czynności, 
przy jednoczesnym, często nowatorskim wykorzystaniu czynności związanych 
z codzienną działalnością przedsiębiorstwa. Zastosowanie nowoczesnych tech-
nologii informatycznych stanowi podstawowy czynnik umożliwiający dokona-
nie zmian w organizacji2 oraz otwiera menedżerów na nowe, często odważne 
pomysły, dotyczące zmian i modyfikacji działania przedsiębiorstwa.  

Nadrzędną korzyścią wynikającą z wdrożenia systemu informatycznego 
jest przetwarzanie danych w jednym miejscu – hurtowni danych. Informacje 
wprowadzane do systemu mogą być wykorzystywane przez pozostałych użyt-
kowników w czasie rzeczywistym. Wdrożenie systemu ERP można porównać 
do „generalnego remontu” procesów wewnątrz firmy. Daje to przedsiębiorstwu 
stabilną podstawę dalszej działalności. Nadzorując poszczególne etapy zacho-
dzących procesów, przetwarza wprowadzone informacje, a jednocześnie jest dla 
kierownictwa narzędziem umożliwiającym raportowanie kluczowych dla firmy 
obszarów działalności, prowadzenie sprawozdawczości czy dokonywanie zło-
żonych analiz.  

Fakt, że każde przedsiębiorstwo jest zależne od klienta, a zapewnienie wy-
sokiego poziomu jego obsługi przyczynia się do osiągania ekonomicznych ko-

                                                           
2  M. Hammer, J. Champy, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neumann Management 

Institute, Warszawa 1996. 
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rzyści, powoduje, że coraz więcej firm w szczególny sposób gromadzi i prze-
twarza informacje dotyczące upodobań i wymagań klienta. Jest to możliwe 
dzięki wykorzystaniu systemu CRM (Customer Relationship Management). 
Rozwijająca się technologia oraz ciągła globalizacja sprawiają, że dystans mię-
dzy klientem a przedsiębiorstwem znacząco się zmniejszał. Wykorzystanie In-
ternetu powoduje, że zamówienie może się sprowadzić do kliknięcia przycisku 
myszki. Wykorzystanie Internetu dotyczy szczególnie: działu marketingu, ob-
sługi kontrahentów, korespondencji z kontrahentami, zaopatrzenia i zbytu, po-
zyskiwania informacji itp.3 Na rysunku 1 przedstawione zostały relacje dostaw-
ca–klient w sieci dostaw. Literą „A” oznaczono znaczenie systemu CRM do 
gromadzenia danych o klientach, natomiast literą „B” znaczenie Internetu jako 
narzędzia do zmniejszenia dystansu między klientem a dostawcą, pozwalające-
go skrócić czas realizacji zamówienia, eliminując jednego pośrednika. 
 
 

 
 
Rys. 1. Znaczenie CRM i Internetu w relacjach dostawca–klient w sieci dostaw 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                           
3  L. Kiełtyka, Komunikacja w zarządzaniu, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 

2002, s. 467. 
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Rosnące znaczenie e-commerce nie może zostać niezauważone przez kie-
rownictwo przedsiębiorstwa. Niezależnie od przybranej strategii wykorzystania 
narzędzi gospodarki elektronicznej (B2B – Business to Business, czyli transak-
cje realizowane między przedsiębiorstwami, dotyczące ich obszarów działalno-
ści gospodarczej, czy B2C – Business to Customer, czyli transakcje między 
przedsiębiorstwami a odbiorcami detalicznymi)4 istotą jest docieranie do no-
wych rynków za pośrednictwem Internetu. Umiejętne przetwarzanie informacji 
o kliencie pozwala na poznanie potrzeb odbiorców wytwarzanych dóbr, co ko-
rzystnie wpływa na ekonomiczny aspekt przedsiębiorstwa. Na rysunku 2 przed-
stawiono przetwarzanie informacji w przedsiębiorstwie przy integracji syste-
mów informatycznych oraz wykorzystaniu narzędzi e-gospodarki. 
 
 

 
 
Rys. 2. Przetwarzanie informacji w firmie wykorzystującej systemy informatyczne  
 i narzędzia e-gospodarki 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

2. Wykorzystanie systemów informatycznych zarządzania  
 w aspekcie organizacyjnym 

 
Wykorzystanie systemu CRM do gromadzenia danych dotyczących klien-

tów przynosi następujące korzyści: zwiększenie satysfakcji klientów, wzrost 
lojalności klientów, zwiększenie sprzedaży, obniżenie kosztów: promocji,  

                                                           
4  P. Fajfer, Integration among supply chain partners, w: Advanced Information Tech-

nologies for Management – AITM 2010, red. J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Publishing 
House of Wrocław University of Economics, Wrocław 2010, s. 134. 
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obsługi klienta, serwisu, zwiększenie zysku dzięki ograniczeniu inwestycji 
w nierentownych, nieperspektywicznych klientów5.  

Systemy informatyczne, opisane powyżej odnoszą się do jednego przed-
siębiorstwa. Dane przetwarzane w systemie ERP pozwalają na właściwe plano-
wanie sprzedaży, produkcji, wynikające z historycznych danych, zbieranych 
w różnych działach. Spoglądając jednak na przedsiębiorstwo jako jedno ze 
współpracujących ze sobą przedsiębiorstw w ramach łańcucha dostaw, system 
tej klasy może wydawać się narzędziem niewystarczającym. Obieg informacji 
wewnątrz firmy prowadzi do wyciągnięcia wniosków z danych wejściowych 
poddanych analizie (np. pochodzących z rynku). Wnioski te powodują rozpo-
częcie właściwych działań, które mogą powodować bodziec na inne przedsię-
biorstwa w obrębie łańcucha dostaw6. Konsekwencją tego będzie kolejna anali-
za otrzymanej z rynku informacji oraz jej przetworzenie. Mechanizm ten będzie 
działać tak długo, aż ostatnie przedsiębiorstwo rozpocznie czynności wynikają-
ce z przetworzonej informacji z rynku. Dopiero po rozpoczęciu działań ich 
efekty mogą być zauważalne przez inne, zależne od ostatniej organizacji w łań-
cuchu dostaw, przedsiębiorstwa. Opóźnienia w działaniu całego łańcucha zale-
żeć będą od tempa przetworzenia informacji i rozpoczęcia właściwych działań, 
stąd nasuwa się wniosek, że firmy te powinny zespołowo podejmować kluczo-
we dla całego łańcucha decyzje. Do zalet grupowego podejmowania decyzji 
można zaliczyć: dostępność większej ilości informacji i posiadanie większej 
wiedzy, może powstać większa ilość wariantów, może dojść do poprawy komu-
nikowania się i na ogół pojawiają się lepsze decyzje7. 

W celu usprawnienia procesów przepływu informacji między przedsię-
biorstwami łańcucha dostaw można wykorzystać system SCM (Supply Chain 
Management). SCM zajmuje się przepływem informacji, towarów i usług, inte-
grując cały łańcuch dostaw. Podstawowym negatywnym czynnikiem, z krótko-
terminowego punktu widzenia, jest wysoki koszt projektu i wdrożenia systemu 

                                                           
5  A. Stachowicz-Stanusch, M. Stanusch, CRM. Przewodnik dla wdrażających, Agencja 

Wydawnicza Placet, Warszawa 2007, s. 23. 
6  P. Fajfer, Integracja partnerów w logistycznych łańcuchach dostaw, w: E-gospodarka  

w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju, część 2, red. H. Babis, J. Buko, R. Czaplewski, 
Zeszyty Naukowe nr 598, Ekonomiczne Problemy Usług nr 58, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 457. 

7  R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Polskie Wydawnictwo Naukowe, 
Warszawa 2005, s. 302. 
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w łańcuchu dostaw. Tak więc samo wdrożenie systemu SCM nie jest sposobem 
na generowanie oszczędności w krótkoterminowym okresie.  

Z długookresowego punktu widzenia wada ta przekształca się w zaletę, 
gdyż dobre wdrożenie systemu SCM oraz prawidłowe jego stosowanie przez 
odpowiednio wyszkolony personel pozwoli zaoszczędzić pieniądze poprzez 
poprawę jakości, zmniejszenie problemów dotyczących tworzenia i utrzymy-
wania zapasów na odpowiednim poziomie, w poszczególnych ogniwach łańcu-
cha dostaw. Kolejną korzyścią, jaką stwarza SCM, jest uproszczenie i uspraw-
nienie skomplikowanych procesów łańcucha dostaw, poprawa jakości obsługi 
klienta, a także zwiększenie efektywności wykorzystania czasu pracy przez 
pracowników. Należy również dodać, że odpowiednio wykorzystywany system 
SCM nie dopuści do występowania takich sytuacji, w których przyjęto by za-
mówienie od klienta na produkt już niewytwarzany lub obecnie przeprojekto-
wywany8. Systemy SCM są bardzo zaawansowane technologicznie. Dostarczają 
narzędzia do zarządzania całym łańcuchem – począwszy od projektowania  
i ustalenia źródła zaopatrzenia w materiały, przez planowanie popytu i dystry-
bucję, a na dostarczeniu konsumentowi gotowego wyrobu kończąc. 

Mimo złożoności SCM i trudności z jego wykorzystaniem w poszczegól-
nych ogniwach łańcucha dostaw, korzyści płynące z jego zastosowania prze-
mawiają za potrzebą użycia. Do najważniejszych korzyści SCM można zali-
czyć: 

– pozyskiwanie szczegółowych informacji (dzięki temu np. producent 
jest w stanie dostosować wielkość i czas cyklu produkcyjnego, by jed-
nocześnie zmniejszyć wielkość zapasów); 

– szybkość reagowania – w zależności od wzrostu bądź spadku popytu 
system zamówień wykrywa zmiany na tyle wcześnie, by zapewnić pod-
jęcie odpowiednich działań (zwiększenie lub zmniejszenie ilości za-
mówień); 

– obniżenie kosztów i oszczędności, wynikające z synchronizacji całego 
łańcucha dostaw, oraz zoptymalizowanie realizacji potrzeb rynku; 

– zmniejszenie zapasów. 

                                                           
8  S. Yi-fen, Y. Chyan, A structural equation model for analyzing the impact of ERP  

on SCM, „Expert Systems with Applications” 2010, vol. 37, Issue 1, s. 457–458. 
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Systemy SCM są jednymi z najbardziej rozbudowanych pod względem 
funkcjonalnym systemami informatycznymi. Podstawę obszarów funkcjonal-
nych tworzą9: 

– oprogramowanie do planowania łańcucha dostaw (Supply Chain Plan-
ning), obejmujące projektowanie łańcucha dostaw, planowanie popytu 
i podaży, planowanie produkcji, a także planowanie transportu; 

– oprogramowanie pomocnicze w realizacji zadań w łańcuchu dostaw 
(Supply Chain Execution), które wykorzystuje informacje wygenero-
wane w SCP, obejmujące swoją funkcjonalnością gospodarkę materia-
łową (dostępność materiałów w odpowiednim miejscu i czasie), koor-
dynację wszystkich procesów produkcyjnych, dostępność zamawianych 
produktów, koordynację transportu w łańcuchu oraz gospodarkę maga-
zynową; 

– elementy związane z koordynacją łańcucha dostaw, której zadaniem 
jest zarządzanie zdarzeniami i wydajnością; 

– elementy związane z optymalizacją łańcucha dostaw, które odnoszą się 
do decyzji związanych z ograniczeniami zasobów czasowych, wszel-
kiego rodzaju limitami (np. surowce, zdolności produkcyjne itp.), ce-
lami wydajnościowymi czy optymalizacją (modele optymalizacyjne); 

– elementy związane ze współpracą w ramach tego łańcucha, polegające 
na wspomaganiu CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Re-
plenishement), wspomaganiu VMI (Vendor Managed Inventory), 
wspomaganiu SMI (Supplier Managed Inventory). 

W celu efektywnego funkcjonowania łańcucha dostaw niezbędne są sys-
temy zaawansowanego planowania. Moduł planowania zawarty w systemach 
ERP jest narzędziem wystarczającym dla wewnętrznych potrzeb przedsiębior-
stwa. Przykładem planowania wykorzystywanego w SCM są zaawansowane 
systemy planowania APS (Advanced Planning Systems). Różnice pomiędzy 
planowaniem w przedsiębiorstwie (firmie bazowej) a planowaniem w łańcuchu 
dostaw zestawiono w tabeli 1. 

 
 
 

                                                           
9  W. Wieczerzycki, Informatyczne wspomaganie zarządzania łańcuchem dostaw, w: In-

strumenty zarządzania łańcuchami dostaw, red. M. Ciesielski, Polskie Wydawnictwo Ekono-
miczne, Warszawa 2009, s. 322–324.  
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Tabela 1 
 

Różnice pomiędzy planowaniem w firmie bazowej a planowaniem w łańcuchu dostaw 
 

Planowanie w firmie bazowej Planowanie w łańcuchu dostaw 

Oparte na planowaniu i sterowaniu produkcją 
(MPC), którego celem jest zaspokojenie wy-
magań klientów. Funkcją planowania jest ko-
ordynowanie przepływu informacji na temat 
kluczowych procesów zaopatrzenia, wytwarza-
nia i dystrybucji, zapewniając prawidłowy 
przepływ materiałów. Procesy te można rozpa-
trywać w różnych ujęciach czasowych: długo-
okresowym, średniookresowym, krótkookreso-
wym. MPC obejmuje zarządzanie popytem, 
planowanie zasobów, planowanie sprzedaży 
i działalności, harmonogramowanie planu pro-
dukcji, szczegółowe planowanie zdolności wy-
twórczych i potrzeb materiałowych, systemy 
wykonawcze. Moduły MPC nadzorowane są 
przez system ERP 

Wykorzystuje się tu technikę harmonogra-
mowania działalności z naliczaniem obcią-
żania zasobów produkcyjnych, uwzględnia-
jąc ograniczenia zdolności produkcyjnych 
oraz ograniczenia dostępności materiałów  
w całym łańcuchu dostaw. Planowanie to 
może dotyczyć optymalnej wielkość partii 
produkcji i zamówienia – wytycza się przez 
jednostkowy koszt przezbrojenia, koszty 
zapasów, koszty składania zamówień, okre-
sowej wielkości partii czy okresowego 
przeglądu zapasów 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Harrison, R. van Hoek, Zarządzanie 
logistyką, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010, s. 235–248. 

 
 

3. Wykorzystanie systemów informatycznych zarządzania  
 w aspekcie ekonomicznym 

 
Analizując ekonomiczne aspekty wykorzystania systemów informatycz-

nych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem dostaw, 
należy pamiętać, że szybkość przepływu informacji, skracająca procesy zacho-
dzące w całym łańcuchu dostaw, wpływa również na informatyzację działań 
controllingu, od którego zależy szybkość podejmowanych decyzji. Ciągła presja 
czasu utrudnia analizę danych i wyciąganie poprawnych wniosków. W szcze-
gólności duże i średnie przedsiębiorstwa generują zapotrzebowanie na groma-
dzenie, przetwarzanie oraz przechowywanie informacji i danych za pomocą 
informatycznych systemów controllingu.  
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Komputerowo wspomagany controlling w łańcuchu dostaw powinien 
uwzględniać specyficzne wymagania wszystkich odbiorców informacji10. In-
formacje niezbędne do wykonywania analiz system informatyczny controllingu 
pobiera z hurtowni danych, w której zapisywane są wszystkie dane transakcyjne 
(dotyczące obsługi klienta – CRM, zarządzania łańcuchem dostaw – SCM, za-
opatrzenia, magazynu, zapasów, produkcji, logistyki, transportu i spedycji, dys-
trybucji, finansów i księgowości, sprzedaży, kadr i płac, kontroli jakości), reje-
strowane w całym przedsiębiorstwie. Łączenie wszystkich otrzymanych infor-
macji za pomocą informatycznego systemu controllingu umożliwia prowadze-
nie przekrojowych analiz działalności przedsiębiorstwa zarówno w aspekcie 
ekonomicznym, jak i organizacyjnym. Zasady funkcjonowania niezależnego 
systemu informatycznego controllingu przedstawiono na rysunku 3. 
 
 

 
 
Rys. 3. Zasady funkcjonowania systemu informatycznego controllingu 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                           
10  P. Paul-Dieter, P. Kużdowicz, P. Orzeszko, Controlling wspomagany komputerowo  

z wykorzystaniem systemu ERP, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona 
Góra 2005, s. 116.  
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Do głównych zadań niezależnego systemu informatycznego controllingu 
należą planowanie (operacyjne i rzeczowo-finansowe), monitorowanie, analiza 
i symulacje oraz raportowanie i sprawozdawczość. Funkcjonalność niezależne-
go systemu informatycznego controllingu jest porównywalna do funkcjonalno-
ści modułu controllingu zawartego w systemie informatycznym klasy ERP, 
jednak cechuje się większym poziomem szczegółowości. Z tego względu może 
on samodzielnie nadzorować wszystkie procesy controllingowe występujące 
w danym przedsiębiorstwie, ale również może posłużyć jako narzędzie wspo-
magające pracę zintegrowanego systemu informatycznego. System informa-
tyczny controllingu pozwala na korzystanie z jednej, zintegrowanej bazy da-
nych, która zawiera wszystkie informacje bieżące i archiwalne, generowane 
przez wszystkie procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Informacje uzyskane 
z systemu informatycznego controllingu umożliwiają11: 

– usprawnienie planowania operacyjnego i rzeczowo-finansowego  
(budżetowania), 

– precyzyjne monitorowanie realizacji planów logistyki i ich odchyleń  
od stanu rzeczywistego, 

– analizę stanu i sygnalizowanie zagrożenia za pomocą analizy wskaźni-
kowej, 

– korygowanie planu i budżetu, 
– reagowanie na odchylenia w wykonaniu planu i budżetu, 
– prowadzenie analiz i prognoz inwestycji, projektów i wyników, 
– opracowanie wyników analizy wykonania budżetu, 
– raportowanie i sprawozdawczość, 
– określenie narzędzi analiz, kontroli i sterowania, które powinny być 

wykorzystywane podczas działalności gospodarczej przedsiębiorstwa, 
w celu zwiększenia jego konkurencyjności na rynku. 

 
 

Podsumowanie 
 
Wykorzystanie systemów informatycznych w działalności gospodarczej 

przedsiębiorstwa umożliwia nie tylko szybką wymianę informacji pomiędzy 

                                                           
11  B. Śliwczyński, Controlling w zarządzaniu logistyką, Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań 

2007, s. 393.  
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poszczególnymi ogniwami w logistycznym łańcuchu dostaw, ale również po-
zwala w znaczącym stopniu podnieść efektywność całego łańcucha dostaw i je-
go poszczególnych ogniw. Z punktu widzenia controllingu logistyki integracja 
partnerów biznesowych opiera się zarówno na wspólnym tworzeniu wartości 
produktu lub usługi skierowanej na rynek docelowy oraz wdrażaniu nowych 
rozwiązań porównywalnych do najlepszych graczy na rynku, jak i na sprawnym 
przepływie aktualnych informacji zarządczych, które mają znaczny wpływ na 
poziom konkurencyjności całego łańcucha dostaw12. Należy jednak podkreślić, 
że wykorzystywanie systemu informatycznego klasy ERP jako jedynego narzę-
dzia informatycznego, które nadzoruje wszystkie procesy zachodzące w przed-
siębiorstwie, bardzo często jest niewystarczające. Powodem takiej sytuacji jest 
najczęściej złożoność procesów oraz specyfika przedsiębiorstwa, co skłania 
kadrę kierowniczą firmy do wdrożenia systemów o bardziej szczegółowej funk-
cjonalności w określonej dziedzinie, w celu podniesienia efektywności proce-
sów zachodzących w przedsiębiorstwie. Należy jednak pamiętać, że samo 
wdrożenie systemu informatycznego nie spowoduje automatycznego wzrostu 
efektywności przedsiębiorstwa. W praktyce przedsiębiorstw, w okresie powdro-
żeniowym można odnotować mocne obniżenia mierników efektywnościowych. 
Bardzo często jest to spowodowane niekompletną analizą ekonomiczną wdro-
żenia i wykorzystywania systemów informatycznych. Z tego względu głównym 
narzędziem wykorzystywanym w tym celu jest analiza przedwdrożeniowa, któ-
ra opiera się na zaplanowaniu odpowiednich nakładów finansowych, będących 
podstawą powodzenia projektu wdrożeniowego. Analiza przedwdrożeniowa 
zapobiega wdrażaniu systemu o funkcjonalności niewystarczającej dla potrzeb 
firmy lub systemu o funkcjonalności o większym zakresie niż wymaga tego 
specyfika przedsiębiorstwa (w takiej sytuacji przedsięwzięcie pochłania dodat-
kowe, zbędne koszty). Dobrze przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa po-
zwala na13: 

– optymalizację procesów biznesowych przedsiębiorstwa, 
– określenie efektywnych metod realizacji planu wdrożenia, 

                                                           
12  A. Koliński, P. Fajfer, ERP integration as a support for logistics controlling in supply 

chain, w: Information Technologies in Environmental Engineering – New Trends and Chal-
lenges, red. P. Golinska, M. Fertsch, J. Marx-Gomez, ESE. Springer, Berlin–Heidelberg 2011, 
s. 617.  

13  K. Justynowicz, Analiza przedwdrożeniowa coraz popularniejsza, www.bcc.com, 
7.03.2012.  
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– określenie optymalnej funkcjonalności systemu informatycznego, zgod-
nej z oczekiwaniami przedsiębiorstwa planującego wdrożenie systemu, 

– terminowe ukończenie prac wdrożeniowych, 
– utrzymanie kosztów wdrożenia na zaplanowanym poziomie, 
– minimalizację utrudnień w procesie wdrożenia systemu oraz w funk-

cjonowaniu przedsiębiorstwa podczas wdrożenia systemu informatycz-
nego. 

Wynikiem udanej analizy przedwdrożeniowej jest raport, będący dokład-
nym zobrazowaniem procesów zachodzących podczas wdrożenia, określeniem 
celów do osiągnięcia oraz metod i mierników jej realizacji. Raport przed-
wdrożeniowy stanowi podstawowe źródło informacji o specyfice przedsiębior-
stwa dla firmy wdrożeniowej i jednocześnie pozwala skrócić do niezbędnego 
minimum czas, który zostanie poświęcony na udział w procesie wdrożenia. 

Rzetelnie przeprowadzona analiza przedwdrożeniowa umożliwia zatem 
skuteczne zaplanowanie kosztów i spodziewanych efektów wykorzystania sys-
temów informatycznych wspomagających zarządzanie. Odpowiedni dobór sys-
temów informatycznych oraz współpraca w całym łańcuchu dostaw są podsta-
wą analiz efektywności ekonomicznej wykorzystania systemów wspomagają-
cych zarządzanie zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. 
Przedstawiona w niniejszym artykule problematyka wykorzystania systemów 
informatycznych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem i łańcuchem 
dostaw jedynie potwierdza złożoność problemu oceny efektywności działań pod 
względem organizacyjnym i ekonomicznym. 
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ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC ASPECTS  
OF INFORMATION SYSTEMS USING IN SUPPLY CHAIN 

 
 

Summary 
 
Supply chain management enables the physical transfer of goods and information. 

The transfer of information in the supply chain so that information is modified. There-
fore, information systems, which benefit the business partners must ensure the integra-
tion of the different elements of the logistics supply chain. Authors of this article shall 
attempt to present the complexity of the utilization of selected systems supporting busi-
ness management and supply chain, both in terms of organization processes, as well as 
in terms of economic efficiency. 

 
Translated by Paweł Fajfer & Adam Koliński 
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UPROSZCZENIA CELNE JAKO CZYNNIK KONKURENCYJNOŚCI PODMIOTÓW                      
W ŁAŃCUCHACH DOSTAW 

 
 
Słowa kluczowe: obsługa celna, łańcuch dostaw 
 
 
Wprowadzenie 

 
Dynamiczne zmiany dokonujące się w konsekwencji procesów internacjo-

nalizacji, globalizacji i wzrastających wymagań podmiotów gry rynkowej po-
wodują, że jednym z najistotniejszych elementów determinujących rozwój 
przedsiębiorstw stają się wyzwania stwarzane przez czynnik czasu. Szczególne-
go wymiaru w obsłudze międzynarodowego obrotu towarowego nabierają roz-
wiązania mające na celu maksymalne skrócenie terminu wykonania usługi ma-
gazynowej, transportowej czy logistycznej. Celem opracowania jest wskazanie 
znaczenia uproszczeń celnych w optymalizacji przebiegu procesów importowo- 
-eksportowych.   
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1. Determinanty wyboru operatora na rynku TSL 
 
Definiowanie transportu jako procesu przemieszczania dóbr materialnych  

i osób w czasie oraz przestrzeni, przy użyciu odpowiednich środków technicz-
nych, akcentuje bardzo istotny element, jakim jest czas. Wyzwania stawiane 
przez czynnik czasu są kluczową przesłanką działań podejmowanych w przed-
siębiorstwach dla utrzymania i poprawy pozycji w konkurencyjnym otoczeniu1. 
W procesie kształtowania oferty rynkowej duże znaczenie ma badanie zarówno 
potrzeb, jak i preferencji klientów. Przedstawiona w tabeli 1 hierarchia kryte-
riów wyboru przewoźników przez przedsiębiorców wskazuje na znaczącą rolę 
czynnika czasu.  

 
Tabela 1 

 
Skala ważności kryteriów wyboru przewoźnika 

 
Kryterium Miejsce 

Niezawodność lub regularność czasu przewozu  1 
Stawki przewozowe lub koszty transportu „od drzwi do drzwi” 2 
Łączny czas przewozu w trybie „od drzwi do drzwi” 3 
Gotowość przewoźnika do negocjowania stawek przewozowych 4 
Stabilność finansowa przewoźnika 5 
Dostępność sprzętu 6 
Częstotliwość obsługi 7 
Usługi bezpośredniego odbioru i dostaw przesyłek 8 
Utrata lub uszkodzenie przesyłki 9 
Przygotowanie przesyłki 10 
Kwalifikacje personelu operacyjnego 11 
Monitorowanie przesyłki 12 
Gotowość przewoźnika do negocjowania poziomu obsługi 13 
Elastyczność opracowania harmonogramów 14 
Usługi związane z holowaniem 15 
Dochodzenie roszczeń 16 
Umiejętności handlowe przewoźnika 17 
Dysponowanie specjalnym sprzętem 18 

Źródło: E.J. Bardi, P. Baghi, T.S. Raghunathan, Motor carrier selection  
in a deregulatet envronment, „Trasportation Journal” 1989, Fall,  
nr 1, s. 4–11. 

                                                           
1  Europejska polityka transportowa i jej wpływ na transport Polski, red. W. Januszkie-

wicz, SGH, Warszawa 1995, s. 33.  
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Konkurencja na rynku TSL wpływa na zmiany zakresu działania podmio-
tów funkcjonujących w branży TSL, polegające między innymi na dywersyfi-
kacji usług w zakresie międzynarodowego obrotu towarowego. Składając zle-
cenie, klient coraz częściej wymaga od usługodawcy kompleksowej opieki nad 
towarem, zarówno w kraju, jak i poza jego granicami, w tym również w krajach  
erga omnes. 

 
 

2. Zakres obsługi celno-podatkowej  
 
Działalność dotycząca obsługi celnej jest regulowana przepisami Zmoder-

nizowanego Kodeksu Celnego2 i ustawy Prawo celne3, a jej prowadzenie wy-
maga niezbędnych kwalifikacji potwierdzonych uzyskaniem stosownych 
uprawnień w Ministerstwie Finansów, a także pozwoleń i gwarancji banko-
wych.  

Zakres usług wykwalifikowanych podmiotów, jakimi są agencje celne, 
obejmuje obsługę międzynarodowego obrotu towarowego, dotyczącego zarów-
no państw członkowskich Unii Europejskiej (statystyka INTRASTAT), jak 
i wymiany z krajami trzecimi (formalności celne). Obecnie pakiet ten został 
znacznie rozszerzony o usługi z zakresu podatku VAT, akcyzy, doradztwa po-
datkowego czy też prowadzenia specyficznych rodzajów magazynów. Wysokie 
kwalifikacje personelu, posiadającego wiedzę z zakresu prawa celnego i podat-
kowego, handlu zagranicznego, przepisów transportowych, znaków towaro-
wych i praw autorskich, sprawiają, że wśród przedsiębiorców powszechnym 
zjawiskiem staje się outsourcing obsługi międzynarodowego obrotu towarowe-
go4. Wykorzystanie instrumentów celnych w wykonywaniu powierzonych za-
dań oraz zaproponowanie usług dostosowanych do oczekiwań klienta wpływa 
znacząco na podnoszenie efektywności działania przedsiębiorstwa (tabela 2). 

Usługi celne, wyszczególnione w tabeli 2, mają bezpośredni związek  
z ograniczeniami determinowanymi czynnikiem czasu. O ile jednak element 
ten, w większości przypadków, dotyczy terminowości wynikającej z prawo-

                                                           
2  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 450/2008 z dnia 23 kwiet-

nia 2008 r.  
3  Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne, DzU nr 68, poz. 622. 
4  http://www.eoutsourcing.pl/, 2010-10-04. 
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dawstwa podatkowego (VAT, akcyza) lub systemu statystyki handlu towarami 
pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej (INTRASTAT), o tyle – 
w przypadku procedur importowych czy eksportowych – czynnik czasu bezpo-
średnio decyduje o dodatkowych kosztach związanych z usługami magazyno-
wymi czy transportowymi. 

 
Tabela 2 

 
Instrumenty pośrednictwa celnego a efektywność przedsiębiorstwa 

 
Proponowana usługa celna Wpływ na procesy biznesowe 

Konsultacje importowe – Trafny wybór tanich surowców 
– Niskie obciążenia z ceł i podatków 
– Zapoznanie się z ewentualnymi ograniczeniami 
– Taryfikacja towaru 

Konsultacje eksportowe Skompletowanie właściwej dokumentacji eksportowej 
Obsługa odpraw celnych w procedu-
rze uproszczonej (czas trwania od 
0,5 do 1 godziny) 

– Krótki czas oczekiwania na towar 
– Ograniczenie ryzyka w upoważnieniu pośrednim 

Gwarancje celne i podatkowe Odroczenie płatności długu celnego, VAT i akcyzy 
Kompleksowa usługa: INTRASTAT 
+ VAT 

Ograniczenie kosztów działu księgowości 

Doradztwo w sprawach cła, VAT 
i akcyzy  

Obniżenie ryzyka wynikającego z błędnej interpretacji 
prawa oraz konsekwencji karnoskarbowych 

Kompleksowa obsługa TSL, w tym 
usługi celne (certyfikaty AEO) 

Wypełnienie reguły 7W oraz zapewnienie ochrony  
i bezpieczeństwa dostaw  

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

3. Uwarunkowania prawne uproszczeń celnych 
 
Strategia lizbońska, zakładająca stworzenie środowiska, w którym gospo-

darka Unii Europejskiej będzie najbardziej konkurencyjną gospodarką na świe-
cie, przy jednoczesnym wyeliminowaniu zakłóceń w konkurencji przedsię-
biorstw w różnych państwach członkowskich, znalazła również odzwierciedle-
nie w prawodawstwie odnoszącym się do międzynarodowego obrotu towaro-
wego w zakresie ceł. Podstawowe przepisy dotyczące uproszczeń celnych za-
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wiera Wspólnotowy Kodeks Celny5. Zgodnie z treścią  art. 76  WKC, w celu 
usprawnienia formalności i procedur organy celne mogą zezwolić, aby: 

– zgłoszenie celne nie zawierało niektórych elementów lub aby nie dołą-
czono do niego niektórych dokumentów, 

– zamiast zgłoszenia złożono dokument handlowy bądź urzędowy wraz  
z wnioskiem o objęcie towarów daną procedurą, 

– zgłoszenie towarów do danej procedury zostało dokonane przez wpisa-
nie towarów do ewidencji (w tym przypadku organy celne mogą zwol-
nić zgłaszającego z obowiązku przedstawienia towarów organom cel-
nym). 

Warunkiem jest, aby w treści dokumentu handlowego oraz wpisu do ewi-
dencji zawarte były elementy niezbędne do identyfikacji towarów. Jednocześnie 
należy pamiętać, że zgłaszający jest zobowiązany do przedstawienia zgłoszenia 
uzupełniającego o charakterze całościowym, okresowym lub podsumowującym. 
Korzystanie z każdej formy procedury uproszczonej jest uzależnione od uzy-
skania pozwolenia właściwego dyrektora Izby Celnej. Za pomocą obecnie wy-
dawanych pozwoleń istnieje możliwość realizacji zarówno procedury uprosz-
czonej wywozowej, jak i przywozowej, przy wykorzystaniu jednego dokumen-
tu. Stosowne rozgraniczenia obowiązków zawarte są w załącznikach stanowią-
cych integralny element pozwolenia. Pozwolenie zostaje udzielone pod warun-
kiem zagwarantowania skutecznej kontroli przestrzegania zakazów i ograniczeń 
regulujących objęcie towarów procedurą celną. Posiadacz pozwolenia ma obo-
wiązek niezwłocznego poinformowania dyrektora właściwej Izby Celnej 
o wszelkich okolicznościach, które wystąpią po udzieleniu pozwolenia, a które 
mają wpływ na jego utrzymanie lub zakres. Jeśli towary obejmowane procedurą 
podlegają wymogom i ograniczeniom wynikającym z przepisów odrębnych, 
czynności w procedurze uproszczonej należy dokonywać z zachowaniem wa-
runków określonych w tych przepisach. Kwestie techniczne (m.in. sposób pro-
wadzenia rejestru) związane z praktyczną realizacją procedury uproszczonej 
należy uzgadniać z naczelnikiem urzędu celnego właściwym dla miejsca, w któ-
rym dokonywane będą czynności wynikające z jej stosowania. Korzystny dla 
usługobiorców jest fakt, że objęcie towarów procedurą celną uproszczoną  może 
odbywać się poza godzinami pracy urzędu celnego. Zastosowanie procedury 

                                                           
5  Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające 

Wspólnotowy Kodeks Celny. 
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uproszczonej w miejscu6, zarówno w przywozie jak i wywozie, skutkuje otrzy-
maniem statusu „osoby upoważnionej” zwolnionej z obowiązku przedstawiania 
towarów w urzędzie celnym. Zgłaszający przesyła, w przypadku importu po 
dostarczeniu towaru, za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych, 
powiadomienie o tym fakcie urzędowi celnemu. Właściwy organ celny nie-
zwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 30 minut (ramy czasowe zostają 
określone w pozwoleniu), przekazuje osobie upoważnionej potwierdzenie 
otrzymania powiadomienia, zawierające rozstrzygnięcie o zatrzymaniu towaru 
w miejscu, w którym dokonywane są czynności wynikające ze stosowania pro-
cedury uproszczonej do chwili przeprowadzenia kontroli celnej, lub alternatyw-
nie zgodę na podjęcie dalszych czynności związanych ze stosowaniem procedu-
ry uproszczonej (rys. 1). 

Brak potwierdzenia w określonym w pozwoleniu terminie jest równo-
znaczny ze zgodą organu celnego na zwolnienie towaru. Równocześnie z prze-
słaniem powiadomienia zgłaszający dokonuje wpisu do rejestru7, co jest równo-
znaczne z przyjęciem zgłoszenia celnego. Od tego momentu osoba zgłaszająca 
jest zobowiązana do przechowywania wszystkich dokumentów, których posia-
danie jest warunkiem zastosowania przepisów regulujących uproszczoną proce-
durę celną. W przypadku stwierdzenia przez organy celne nieprawidłowości 
w dokumentach, towarach czy zamknięciach celnych, sporządzany jest protokół 
rozbieżności, który stanowi załącznik do rejestru. Pozwolenie na stosowanie 
procedur uproszczonych określa również formę i zawartość zgłoszeń uzupełnia-
jących, wyznacza terminy, w których muszą one zostać złożone wyznaczonym 
organom celnym, jak również zawiera wykazy towarów, które mogą zostać 
objęte daną procedurą8. Istotnym elementem jest także odniesienie do gwaran-

                                                           
6  Zgodnie z art. 263 Rozporządzenia Komisji (EWG) nr 2454/93 z dnia 2 lipca 1993 r. 

ustanawiającego przepisy w celu wykonania rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 ustanawia-
jącego Wspólnotowy Kodeks Celny wraz z późniejszymi zmianami – pozwolenie na korzystanie 
z odprawy uproszczonej w miejscu udzielane jest osobie, która życzy sobie, aby dopuszczenie 
towarów do obrotu odbywało się w jej własnych pomieszczeniach lub w innych miejscach okre-
ślonych w art. 253.  

7  Należy pamiętać, że dokonywanie poprawek w rejestrze jest niemożliwe po tym, jak 
organy celne: poinformowały zgłaszającego o zamiarze przeprowadzenia kontroli celnej lub 
stwierdziły nieprawidłowość danych zawartych w zgłoszeniu bądź zwolniły towar. 

8  Wnioskując o wydanie pozwolenia należy bardzo dokładnie przeanalizować wykaz 
wszystkich towarów, które są lub z dużym prawdopodobieństwem będą objęte dokonywaniem 
zgłoszeń w procedurze uproszczonej – określając ich kod CN. Jeżeli bowiem po dostarczeniu 
towaru okaże się, że dany produkt nie został wyszczególniony na wykazie pozwolenia, nie może 
być dokonane zgłoszenie celne w formie uproszczonej.   
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cji, składanej w celu zabezpieczenia ewentualnego długu celnego9. Należności 
celno-podatkowe powinny zostać uiszczone w terminie 10 dni od dnia powia-
domienia dłużnika o wysokości tych należności (trzeba podkreślić, że istnieje 
możliwość uzyskania przez przedsiębiorców ułatwienia płatniczego, w postaci 
pozwolenia na odroczenie terminów płatności10). 
 
 

I ETAP: DOSTARCZENIE TOWARU DO MIEJSCA UZNANEGO

DOSTARCZENIE TOWARU
PODMIOT POSIADAJĄCY

POZWOLENIE NA STOSOWANIE
PROCEDURY W MIEJSCU

ORGAN CELNY WSKAZANY
W POZWOLENIU

1. WYSŁANIE 
POWIADOMIENIA
2. WPIS DO REJESTRU

DECYZJA O KONTROLI LUB ZGODA
NA ZWOLNIENIE TOWARU DO 30 MIN
OD WYSŁANIA POWIADOMIENIA

ROZŁADUNEK TOWARU

II ETAP: ZGŁOSZENIE UZUPEŁNIAJĄCE

PODMIOT POSIADAJĄCY
POZWOLENIE NA STOSOWANIE

PROCEDURY W MIEJSCU
ORGAN CELNY WSKAZANY

W POZWOLENIU

DOSTARCZENIE ZGŁOSZENIA UZUPEŁNIAJĄCEGO
W OKRESIE ROZLICZENIOWYM 

POWIADOMIENIE DŁUZNIKA O KWOCIE DŁUGU CELNEGO

KSIĘGOWOŚĆ

INFORMACJA 
O OBCIĄŻENIU 
ZABEZPIECZENIA

WPŁATA KWOTY DŁUGU CELNEGO

ZWOLNIENIE ZABEZPIECZENIA

 
 
 
Rys. 1. Realizacja procedury uproszczonej w miejscu uznanym: procedura dopuszcze-

nia do obrotu                   

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

                                                           
9  Zgodnie z art. 193 Wspólnotowego Kodeksu Celnego zabezpieczenie może zostać zło-

żone w formie depozytu w gotówce lub w formie poręczenia (gwarancji). Według danych na 
dzień 22 września 2010 r. do wykazu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji składa-
nych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych wpisano 129 banków  
i instytucji kredytowych oraz 15 zakładów ubezpieczeń.  

10   Por. art. 76 ust. 1 lit. b i lit. c Wspólnotowego Kodeksu Celnego. 
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Uzyskanie przez wnioskodawcę pozwolenia na zastosowanie procedury 
uproszczonej wywozu w miejscu uprawnia do korzystania ze statusu „upoważ-
nionego eksportera” zwolnienia z obowiązku przedstawiania towarów w urzę-
dzie celnym oraz dokonywania odpraw celnych również poza godzinami pracy 
urzędu celnego. Realizacja procedury wywozu następuje poprzez przesłanie 
w formie elektronicznej kompletnego zgłoszenia celnego. Upoważniony ekspor-
ter, po dokonaniu w miejscu uznanym załadunku towaru i nałożeniu zamknięć 
celnych, jest zobowiązany przesłać do urzędu celnego, wskazanego w pozwole-
niu, kompletne zgłoszenie wywozowe jako komunikat IE 515. Zgłoszenie to 
musi zostać podpisane przez zgłaszającego kluczem do bezpiecznej transmisji 
danych. Czas automatycznego zwolnienia towaru do wywozu przez System 
Kontroli Eksportu wynosi 30 minut od otrzymania zgłoszenia. Po upływie tego 
czasu następuje przesłanie zwrotnego komunikatu IE 529, co jest jednoznaczne 
ze zwolnieniem towaru do procedury wywozu. Jeżeli organ celny podejmie 
decyzję o kontroli towaru, trzeba uwzględnić możliwość czasowej blokady 
funkcji automatycznego wysyłania komunikatu. 

Wymiana komunikatów elektronicznych pomiędzy organami celnymi 
a zgłaszającym ma jeszcze jedną ważną zaletę: podpisany przy użyciu klucza do 
bezpiecznej transmisji danych komunikat IE 59911 jest dokumentem celnym 
potwierdzającym wywóz towarów poza obszar celny Wspólnoty także do celów 
podatkowych (rys. 2). 

Przepisy dotyczące uproszczeń celnych zawierają również ustalenia w za-
kresie stosowania procedur awaryjnych, zamknięć celnych, plombownic oraz 
pieczęci. Postanowienia końcowe wskazują na nieprawidłowości, których 
stwierdzenie przez organ celny może doprowadzić do zawieszenia lub cofnięcia 
pozwolenia.  

W tabeli 3 zestawiono dane liczbowe dotyczące wydanych pozwoleń oraz 
miejsc uznanych do stosowania procedury uproszczonej w latach 2004–2010. 

Analiza treści tabeli 3 wskazuje, że mimo wielu udogodnień dla przedsię-
biorców stosujących procedury uproszczone brak jest znaczących tendencji 
wzrostowych w tym zakresie. Można przypuszczać, że przyczyną takiego stanu 
rzeczy są trudności w interpretacji istniejących uregulowań prawnych.  

 
                                                           

11  Wysyłając zgłoszenie w postaci komunikatu IE 515, zgłaszający podaje swój adres  
e-mail. Niezwłocznie po otrzymaniu z urzędu celnego komunikatu IE 518 system przesyła komu-
nikat IE 599 na wskazany adres. 



Uproszczenia celne… 

 

135 

 

ELEKTRONICZNA WYMIANA KOMUNIKATÓW W PROCEDURZE WYWOZU

EKSPORTER:
- przygotowanie towaru 
do wysyłki

OPERATOR LOGISTYCZNY:
- odbiór towaru od nadawcy
‐ usługi magazynowe
‐ usługi transportowe
‐ usługi celne – przygotowanie
odprawy celnej

ECS

ZGŁOSZENIE CELNE
KOMUNIKAT IE 515

ZWOLNIENIE TOWARU
KOMUNIKAT EAD IE 529

PRZEWOŹNIK

PRZEKAZANIE 
DOKUMENTACJI 
WYWOZOWEJ 
WRAZ Z EAD

G
R
A
N
I
C
A

U
E

TOWAR WYSTĄPIŁ
POZA UE

URZĄD CELNY GRANICZNY PO WYSTĄPIENIU TOWARU POZA 
GRANICĘ UE

WYSYŁA JAKO POTWIERDZENIE KOMUNIKAT ELEKTRONICZNY IE 599

E
K
S
P
O
R
T
E
R

N
A
L
I
C
Z
A

VAT „0”

 
 
Rys. 2. Elektroniczna wymiana komunikatów w procedurze wywozu towaru 

Źródło: opracowanie własne. 
 
 

Tabela 3 
Procedura uproszczona w liczbach 

 
Liczba pozwoleń na stosowanie procedury 

uproszczonej 
Rok 

dopuszczenie  
do obrotu wywóz 

Liczba funkcjonują-
cych miejsc uzna-
nych do procedur 

uproszczonych 
2004 291 499 1176 
2005 216 438 1097 
2006 149 331 960 
2007 124 177 947 
2008 283 427 1033 
2009 22 24 1006 
2010 191 261 1050 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Biuletynu Statystycznego Służby 
Celnej.  
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4. Znaczenie uproszczeń celnych w strategii Służby Celnej na lata 2010–2015 
 
„Strategia działania Służby Celnej na lata 2010–2015” przedstawiona 

w załączniku do zarządzenia Ministra Finansów z dnia 21 maja 2010 r.12 – bar-
dziej niż to miało miejsce w poprzednich planach strategicznych – zakłada 
osiągnięcie celu polegającego na wspieraniu i ułatwianiu legalnej działalności 
gospodarczej poprzez usuwanie barier biurokratycznych oraz doskonalenie 
współpracy z przedsiębiorcami. Działania służące realizacji celów strategicz-
nych zostały zaplanowane w formie inicjatyw strategicznych. Wdrożenie Pro-
gramu e-Cło wymieniono jako pierwszą inicjatywę, której termin zakończenia 
przewidziano na 2013 rok. Wśród mierników osiągnięcia wymienionych celów 
istotne są dane wskazujące udział przedsiębiorców korzystających z uproszczeń 
w stosunku do ogółu podmiotów gospodarczych oraz udział zgłoszeń celnych 
w procedurze uproszczonej w stosunku do ogólnej liczby przyjętych zgłoszeń 
(tabela 4).  

Tabela 4 
 

 Cele strategiczne, cele pośrednie i wskaźniki (mierniki) osiągnięcia celów.  
Główne cele strategiczne (perspektywa zewnętrzna – klienta) – Cel (S2) 

 

Cel (S2) 
Ułatwienie legalnej działalności gospodarczej  

i usuwanie barier biurokratycznych  
oraz doskonalenie współpracy z przedsiębiorcami 

Koordynator 
celu 

Departament PC – w zakresie prawa celnego 
Departament AE – w zakresie akcyzy 

Wskaźnik 
(miernik) 

Udział przedsiębiorców korzystających z uproszczeń i ułatwień w stosunku  
do wszystkich przedsiębiorców 
(monitorowany od 2010 r. raz do roku) 

Wskaźnik 
(miernik) 

Udział dokumentów obsługiwanych elektronicznie w stosunku do wszystkich 
dokumentów z uwzględnieniem podziału na ich rodzaje. 
(monitorowany od 2010 r. raz do roku) 

Wskaźnik 
(miernik) 

Udział zgłoszeń celnych w procedurze uproszczonej w stosunku do ogólnej liczby 
przyjętych zgłoszeń celnych. 
(monitorowany od 2010 r. raz do roku) 

Wskaźnik 
(miernik) 

Udział odpraw w procedurze dopuszczenia do obrotu dokonywanych przez przed-
siębiorców uprzednio niedokonujących zgłoszeń celnych w Rzeczypospolitej 
Polskiej w stosunku do ogólnej liczby procedur 
(monitorowany od 2010 r. raz do roku) 

Wskaźnik 
(miernik) 

Udział decyzji wzruszonych do wszystkich decyzji rozpatrzonych w II instancji 
(monitorowany od 2010 r. raz do roku) 

Źródło: Strategia działania Służby Celnej na lata 2010–2015, http://www.mf.gov.pl, 
 2010-10-05. 
                                                           

12  http://www.mf.gov.pl, 2010-10-05. 
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Jednocześnie, mając na uwadze realizację opisanych założeń, przyjęto 
wzrostowe wartości docelowe osiągnięcia celów na lata 2010– 2015 (tabela 5). 
 

Tabela 5 
 

Wartości docelowe mierników realizacji celów  (cel S2) 
 

Mierniki 
wartość w % Cel Nazwa 

miernika bazowa 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Udział przedsiębior-
ców korzystających  
z uproszczeń i uła-
twień w stosunku  
do wszystkich przed-
siębiorców 

17,51 20,00 23,00 26,00 29,00 33,0 37,00 

Udział dokumentów 
obsługiwanych elek-
tronicznie w stosunku 
do wszystkich doku-
mentów z uwzględ-
nieniem podziału na 
ich rodzaje 

79,91 81,00 83,00 85,00 87,00 89,0 91,00 

Udział zgłoszeń cel-
nych w procedurze 
uproszczonej w sto-
sunku do ogólnej licz-
by przyjętych zgło-
szeń celnych 

22,00 23,00 24,00 26,00 29,00 33,0 38,00 

Udział odpraw  
w procedurze dopusz-
czenia do obrotu 
dokonywanych przez 
przedsiębiorców 
uprzednio niedokonu-
jących zgłoszeń cel-
nych w Rzeczypospo-
litej Polskiej w sto-
sunku do ogólnej licz-
by procedur 

4,51 
miernik 

nara-
stający 

8,68 12,56 16,17 19,54 22,6 25,58 
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Udział decyzji wzru-
szonych do wszyst-
kich decyzji rozpa-
trzonych w II instancji 

36,00 33,00 30,00 28,00 26,00 23,0 20,00 

Źródło: Strategia działania Służby Celnej na lata 2010–2015, http://www.mf.gov.pl, 
 2010-10-05. 
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Komentując fakt, że 22% zgłoszeń w 2011 roku dokonanych zostało 
w procedurze uproszczonej, należy podkreślić, że przedsiębiorstwa korzystające 
z uproszczeń celnych z jednej strony przejmują większą odpowiedzialność za 
ewentualne uchybienia związane z realizacją procedury, lecz z drugiej strony 
zwiększają swoją przewagę konkurencyjną poprzez znaczne skrócenie czasu 
odprawy celnej i kosztów z tym związanych.  

 
 

Podsumowanie 
 
Przedstawiony w opracowaniu wymiar praktyczny funkcjonowania w Pol-

sce procedur uproszczonych pokazuje korzyści płynące z ich umiejętnego wy-
korzystania głównie w postaci skrócenia czasu odpraw celnych oraz braku uza-
leżnienia ich dokonywania od godzin pracy służb celnych. Należy dodać, że 
dokonujące się zmiany legislacyjne wprowadzają nowy wymiar uproszczeń 
celnych, w tym  między innymi instytucję pojedynczego pozwolenia na stoso-
wanie procedury uproszczonej, której uzyskanie w jednym państwie członkow-
skim obejmuje wszystkie transakcje importowe lub eksportowe dokonywane 
w procedurze uproszczonej na obszarze innych uczestniczących w realizacji 
pozwolenia państw członkowskich. Wykorzystanie tego instrumentu przyniesie 
przedsiębiorcom wymierne korzyści, dotyczące scentralizowania księgowości 
i płatności należności celnych dla wszystkich transakcji w jednym państwie 
członkowskim wydającym pozwolenie. 

Reasumując należy stwierdzić, że uproszczenia celne należą do tych in-
strumentów, które wpływają na optymalizację procesów zachodzących w łań-
cuchach dostaw i podnoszenie efektywności firm w zakresie międzynarodowe-
go obrotu towarowego.  
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CUSTOMS SIMPLIFICATIONS AS A COMPETITIVENESS FACTOR  
OF THE SUPPLY CHAIN UNITS   

 
 

Summary 
 
The increasing market competition influences the changes within the operations in 

the TSL, as well as within its units; changes concerning, among others, diversification 
of the services in the international flow of goods. The service offered, apart from typi-
cal transport or shipment, is being complemented with such professional actions as 
customs services.  

The research aim of the article is to define the meaning of customs simplifications 
in the import-export processes optimization. Based on both the literature and the  
empirical study, thanks to the direct contact with the database, there has been presented 
the practical perspective of performing the simplified customs procedures in the aspect 
of limiting the time of customs clearance and of making them independent from the 
customs officers’ working hours. Using customs tools significantly influences effec-
tiveness of the units that perform actions necessary to satisfy the demand for certain 
products in the whole goods flow chain, from  acquiring raw material to shipping the 
product to the final recipient. 

          
 Translated by Karolina Lubieniecka-Kocoń 
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PROBLEMY OPTYMALIZACJI I MODELOWANIA  
W UZUPEŁNIANIU ZAPASÓW 

 
 
Słowa kluczowe: optymalizacja, zapasy, modelowanie 
 
 
Wprowadzenie 

 
Jednym z najważniejszych problemów decyzyjnych w sferze zaopatrzenia 

(zarówno zaopatrzenia materiałowego produkcji, jak i zaopatrzenia w produkty 
i towary w sferze dystrybucji) jest ustalenie sposobu uzupełniania wyczerpują-
cych się zapasów – przede wszystkim w odniesieniu do jednorazowej partii 
dostawy i momentu złożenia zamówienia. Problem ten dotyczy dóbr uzupełnia-
nych cyklicznie, na które zapotrzebowanie utrzymuje się przez dłuższy okres. 
Zbyt późne lub zbyt wczesne złożenie zamówienia, zbyt duża bądź zbyt mała 
wielkość partii zamówienia (dostawy) są niekorzystne i mogą mieć konsekwen-
cje w wysokich kosztach zaopatrzenia oraz konsekwencje dla obszarów obsłu-
giwanych przez sferę zaopatrzenia. Dla rozwiązania tego problemu, a konkret-
nie znalezienia optymalnej wielkości zamówienia, opracowane zostały dość 
szeroko prezentowane w literaturze modele optymalizacyjne. Termin „model 
optymalizacyjny” jest przez autora rozumiany jako formuła matematyczna, 
która pozwala na znalezienie optymalnego rozwiązania przy zadanym kryterium 
optymalizacyjnym (np. minimalny koszt całkowity). 
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Pierwszy model Ekonomicznej Wielkości Zamówienia (EWZ) został opra-
cowany na początku XX wieku przez W. Forda, a później rozwinięty przez 
R.H. Wilsona1. Ma on na celu znalezienie wielkości zamówienia, przy której 
łączne koszty zapasów i zamówień są najmniejsze. Określany jest niekiedy jako 
model optymalizacji zapasów, co wydaje się nieprecyzyjne. Poziom zapasów 
nie jest wielkością zadaną, wynikającą z podjętej decyzji, jest on konsekwencją 
wielkości zamówienia i dlatego właściwsza wydaje się nazwa Ekonomiczna 
Wielkość Zamówienia ewentualnie Dostawy. Model ten zarówno w swej pod-
stawowej, jak i zmodyfikowanej wersji dość często jest prezentowany w litera-
turze z dziedziny logistyki, zarządzania czy ekonomii2. Niektórzy autorzy pró-
bują uwzględnić w modelach koszty transportu3. Postulat systemowego podej-
ścia do rozwiązywania problemów uwzględniony jest w pracach dotyczących 
grupowego zamawiania towarów4 oraz zarządzania procesami zaopatrzeniowy-
mi w łańcuchach i sieciach dostaw5. 

Ustalenie momentu złożenia kolejnego zamówienia wiąże się z ustaleniem 
tzw. zapasu bezpieczeństwa – zbyt duży poziom tego zapasu jest niepożądany 

                                                           
1  R.H. Wilson, A scientific routine for stock control, „Harvard Business Review”, 1934, 

nr 13, s. 116–128. 
2  Zob. przykładowo: K. Niestrój, Wybrane metody ustalania wielkości i częstotliwości 

dostaw w planowaniu potrzeb materiałowych, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2004,  
nr 10; Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo 
Ekonomiczne, Warszawa 1999, s. 146–158, 214–227.  

3  W. Ryu, K.K. Lee, A stochastic inventory model of dual sourced supply chain with lead 
– time reduction, „International Journal of Production Economics” 2003, s. 81–82, 513–527;  
W.J. Baumol, H.D. Vinod, An inventory theoretic model of freight transport demand. „Manage-
ment Science” 1970, nr 16, s. 413–421; Zhao Qiu-Hong, Wang Shou-Yang, Lai K.-K., Guo-Ping 
Xia, Model and algorithm of an inventory problem with the consideration of transportation cost. 
„Computers & Industrial Engineering” 2004, nr 46, s. 389–397; S.R. Swenseth, M.R. Godfrey, 
Estimating freight rates for logistics decisions, „Journal of Business Logistics” 1996, vol. 17, nr 1. 

4 R.H. Ballou, Business Logistics Management. Planning and Control, Prentice Hall, 
Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 1985, s. 539 oraz E. Gołembska, Logistyka jako zarządzanie 
łańcuchem dostaw, AE, Poznań 1994, s. 89 za: H. Mokrzyszczak, Logistyka. Podstawy procesów 
logistycznych, Wydawnictwo WIG, Białystok 1998, s. 69. 

5  Mutlu Fatih, Çetinkaya Sıla, An integrated model for stock replenishment and shipment 
scheduling under common carrier dispatch costs, „Transportation Research Part” 2010, E 46;  
H.V.V. Prasad, K. Jayaram Sankaran, Optimization – based Distribution Planning for Consumer 
Electronic Items, „Journal of Operational Research Society” 1996, vol. 47, nr 7, s. 895–905; 
Madadi Alireza, Kurz Mary E., Ashayeri Jalal, Multi-level inventory management decisions with 
transportation cost consideration, „Transportation Research” 2010, Part E 46, s. 719–734. Prob-
lem dostaw w sieci dystrybucji został opisany przez: M.G. Speranza, W. Ukovich, Minimizing 
transportation and inventory costs for several products on a single link, „Operations Research” 
1994, vol. 42, nr 5, s. 879–894. 
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tak samo jak zbyt mały, podobnie więc jak w przypadku EWZ musi być wyzna-
czony pewien optymalny poziom Punktu Ponownego Zamówienia i zapasu 
bezpieczeństwa6. W modelach tworzonych w celu rozwiązania tego problemu 
uwzględnia się dodatkowy koszt – utraconej sprzedaży. Bezpośrednio lub po-
średnio również odzwierciedlony jest w nich poziom Logistycznej Obsługi 
Klientów mierzony dostępnością zapasów. Im wyższy jest ten element obsługi, 
tym niższe mogą być koszty utraconej sprzedaży, ale wyższe za to mogą być 
koszty utrzymania zapasów. 

Opracowywane są też modele, które łączą oba te problemy decyzyjne – 
wielkość zamówienia i zapas bezpieczeństwa. Modele takie opracowywane są 
dla sytuacji niepewności – zmienności zapotrzebowania i dostaw (czas i termi-
nowość dostaw). Łączne uwzględnianie tych wielkości jest uzasadnione, jeśli 
istnieją powiązania między wielkością partii dostawy a poziomem zapasu bez-
pieczeństwa7.  

W artykule omówiono przydatność teoretycznych modeli optymalizacyj-
nych do rozwiązywania problemów optymalizacyjnych, w tym możliwość od-
zwierciedlania przez nie rzeczywistych powiązań procesów logistycznych.  

 
 

1. Relacje kosztów i sposobów uzupełniania zapasów 
 
Największym mankamentem teoretycznych modeli optymalizacyjnych jest 

uproszczenie, polegające, po pierwsze, na małej liczbie czynników uwzględnia-
nych w tych modelach; po drugie, na uproszczonych relacjach wiążących po-
dejmowane decyzje z ich skutkami. Nie oznacza to, że modele te są nieprzydat-
ne, należy jednak dokładnie określić, w jakich sytuacjach mają zastosowanie. 
Ford opracował formułę EWZ dla specyficznej sytuacji zaopatrzenia zakładu 
produkcyjnego w surowce. Zapotrzebowanie na dobra zaopatrzeniowe wyko-
rzystywane w procesach produkcyjnych (materiały, surowce) jest często stałe, 

                                                           
6  J.J. Coyle, E.J. Bardi, Jr., C.J. Langley, Zarządzanie logistyczne, Polskie Wydawnictwo 

Ekonomiczne, Warszawa 2002, s. 268–271; Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka 
w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007, s. 217. 

7  Model taki został opisany w: S. Krzyżaniak, Podstawy zarządzania zapasami w przy-
kładach, wyd. III, Biblioteka Logistyka – Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań 2005,  
s. 100. Na temat zależności między wielkością partii dostawy i zapasem bezpieczeństwa zob. 
również: D. Milewski, Zależność między wielkością dostawy a zapasem bezpieczeństwa, „Gospo-
darka Materiałowa & Logistyka” 2007, nr 1.  
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co faktycznie umożliwia stosowanie takiego modelu. Poziom zapasów jest obli-
czany jako połowa wielkości partii dostawy – jest to właściwe w przypadku 
stałości zużycia.  

Skutki o charakterze ekonomicznym mogą być w niektórych sytuacjach 
zupełnie inne, niż by to wynikało z teoretycznych modeli uzupełniania zapa-
sów. Jeśli zapotrzebowanie na zamawiane dobra oraz parametry dostaw nie są 
stałe, to poziom zapasów nie powinien być obliczany jako połowa partii zamó-
wienia (jak to ma miejsce w formule EWZ). W niektórych wypadkach powinny 
być uwzględnione różne koszty zapasów, a nie tylko jeden, który proporcjonal-
nie zmienia się wraz z wielkością zapasu. Kosztem tym może być przykładowo 
koszt zamrożenia kapitału w zapasach. W rzeczywistości koszty zapasów mogą 
się zmieniać nieproporcjonalnie – przy pewnym poziomie zapasów mogą poja-
wić się dodatkowe lub przynamniej wzrosnąć np. koszty strat magazynowanych 
dóbr przy nadmiernym poziomie zapasów. Ponadto można odnieść wrażenie, że 
problem decyzyjny rozwiązywany przy wykorzystaniu tego modelu ma charak-
ter operacyjny, czyli dotyczy procesów realizowanych w ramach już funkcjonu-
jącego systemu. Tymczasem zmianie poziomu zapasów może towarzyszyć 
zmiana wielkości i wyposażenia magazynu, co będzie miało wpływ na koszty 
nie tylko samych zapasów, ale również magazynowania. Koszty magazynowa-
nia wynikają zarówno z samej wielkości magazynu, jak i jego organizacji oraz 
zastosowanej techniki magazynowej. Rodzi to poważne trudności w opracowa-
niu formuły optymalizacyjnej, która uwzględniałaby takie zależności. Należy 
też zwrócić uwagę na to, że o ile koszty zapasów są w formule EWZ obliczane 
od średniego poziomu zapasów, o tyle koszty stałe magazynowania powinny 
być obliczane od maksymalnego potencjału magazynowego, jaki jest potrzebny 
do magazynowania wszystkich zapasów. Nie można natomiast stwierdzić, jaka 
jest zależność wymaganej pojemności magazynowej od wielkości partii dostaw. 
Gdyby w magazynie był składowany tylko jeden produkt, to pojemność ta rów-
nałaby się wielkości partii dostawy i zapasu bezpieczeństwa. Jeżeli w magazy-
nie przechowywanych jest więcej produktów, prawdopodobnie nie będzie to 
jednak suma zapasów wszystkich tych produktów, szczególnie jeśli produkty te 
dostarczane są niezależnie od siebie.  

Konstrukcja danego modelu musiałaby uwzględniać bowiem następującą 
zależność – optymalna wielkość zamówienia zależy od wielkości kosztów zapa-
sów, a jednocześnie koszty zapasów zależą od wielkości zamówienia. Zależność 
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taka dotyczy również innych kosztów, które są (lub powinny być) uwzględnio-
ne w modelu. 

Całkowite roczne koszty składania zamówień są w modelu obliczane jako 
iloczyn stałego kosztu jednego zamówienia oraz ilości zamówień. Nie ma jed-
nak pewności, czy w każdym przypadku ten jednostkowy koszt (przygotowanie 
zamówienia, jego przesłanie do dostawcy) jest rzeczywiście stały. Przy dużej 
ilości zamówień koszty służb zaopatrzeniowych mogą wzrosnąć, ze względu na 
konieczność zatrudnienia dodatkowych pracowników. Opłacalne mogą stać się 
wtedy inwestycje w system informatyczny, które spowodują, że koszt przesła-
nia zamówienia będzie znikomy i będzie można go pominąć w modelu. Jest 
zresztą również kwestią wartą rozważenia, czy uwzględnianie tego kosztu ma 
obecnie uzasadnienie ekonomiczne. Być może formuła EWZ miała zastosowa-
nie w czasach, gdy koszty składania zamówień były rzeczywiście na tyle wyso-
kie, że warto je uwzględniać w modelu.  

Formuła nie uwzględnia ponadto kosztów transportu, co nie musi być błę-
dem. Rzeczywiście w wielu wypadkach to dostawca posiada gestię transporto-
wą, więc to on ponosi koszty transportu (własnego lub wynajętego). Z drugiej 
strony zmiana kosztów transportu może mieć odzwierciedlenie w zmianie ceny 
zakupu i oferowanych rabatach przy większych jednorazowych wielkościach 
zamówień8. Potrzeba uwzględnienia kosztów transportu w modelu pojawia się 
wówczas, gdy to odbiorca organizuje dostawę do magazynu. Taka sytuacja ma 
miejsce przede wszystkim wtedy, kiedy dostawa jest realizowana w ramach 
własnego łańcucha logistycznego (przemieszczanie między własnymi zakłada-
mi produkcyjnymi lub z produkcji do własnej sieci dystrybucji). Dość często 
w modelach stosuje się kategorię jednostkowego kosztu transportu (np. koszt 
przewiezienia 1 tony), co nie wydaje się właściwe, przynajmniej w niektórych 
przypadkach. Zwiększanie wielkości partii dostawy pozwala na osiągnięcie 
korzyści skali w transporcie zarówno wówczas, gdy wykorzystywany jest ten 
sam środek transportu (lepsze jego wykorzystanie), jak i wtedy, kiedy następuje 
zmiana środka transportu (zwiększenie ładowności). Istnieje możliwość opra-
cowania modelu uwzględniającego relację kosztów transportu i partii dostawy, 
zachodzi jednak pytanie o przydatność takich modeli. Biorąc pod uwagę średnie 
stawki płacone przewoźnikom samochodowym, rzeczywiście można dostrzec 
pewne prawidłowości, które można by ująć w postaci wzoru matematycznego. 

                                                           
8  Istnieją zmodyfikowane formuły uwzględniające zmianę ceny zakupu. 
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Jego praktyczne zastosowanie byłoby jednak ograniczone z dwóch powodów. 
Po pierwsze, model byłby zbudowany na podstawie średnich stawek, które mo-
gą się bardzo różnić i to z różnych powodów. Przykładowo w danym momencie 
przewoźnik może zaoferować stawkę, która jest bardzo niska, jeśli np. przewóz 
jest realizowany w ramach przewozu powrotnego. Po drugie, zwiększanie partii 
dostawy ponad maksymalną dozwoloną ładowność w transporcie samochodo-
wym wymaga zmiany gałęzi transportu, co może spowodować bardziej niż pro-
porcjonalną zmianę kosztów transportu. 

W przypadku zmienności zapotrzebowania na zamawiane dobra zasadne 
jest stosowanie modeli, które jednocześnie uwzględniają partie dostaw oraz 
zapas bezpieczeństwa i wzajemne relacje między nimi (wpływ wielkości partii 
dostawy na stopień zabezpieczenia przed wyczerpaniem się zapasów).  

Zamawianie grupowe i dostawy z jednego źródła zaopatrzenia różnych 
dóbr to kolejne utrudnienie w stosowaniu modeli optymalizacyjnych, ponieważ 
inne są relacje między wielkościami zamówień a kosztami realizacji dostaw 
zapasów i zapasów niż w klasycznym modelu EWZ. Dzięki skonsolidowanym 
dostawom można dostarczać poszczególne produkty w małych partiach 
i zmniejszać w ten sposób ich zapasy, jednocześnie obniżać koszty realizacji 
dostaw (złożenia zamówienia, transportu). Z punktu widzenia modelowania 
pojawi się natomiast problem ustalenia związku przyczynowo-skutkowego. 
W podstawowej formie EWZ wielkość partii dostawy wyliczana jest z uwzględ-
nieniem kosztów utrzymania zapasów i ich tworzenia. Przy zamówieniach gru-
powych koszt realizacji zamówień zależy od tego, ile produktów i w jakich 
ilościach będzie dostarczanych. Stanowi to znaczne utrudnienie procesu opty-
malizacji i powód tego, że przy znajdowaniu optymalnych wielkości dostaw 
stosowana jest metoda iteracji (kolejnych kroków). 

 
 

2. Model kosztów całkowitych zaopatrzenia materiałowego 
 
Uwzględniając uwagi i postulaty sformułowane wobec modeli optymaliza-

cyjnych, można zaproponować następujący model całkowitych kosztów zaopa-
trzenia: 

 
,BZZAKMZRZTRCZ KKKKKKK +++++=  
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gdzie: 
CZK    –  roczny koszt łączny realizacji zaopatrzenia,  

TRK    –  roczny koszt (całkowity) transportu, 

RZK    –  roczny (całkowity) koszt realizacji zamówienia,  

ZK     –  roczny (całkowity) koszt utrzymania zapasów,  

MK   –  roczny koszt stały magazynowania, 

ZAKK  –  roczny koszt zakupów, 

BZK    –  roczny koszt braku zapasu. 
 
Model ten może być stosowany do rozwiązywania problemu optymalizacji 

dostaw do niezależnego podmiotu zajmującego się sprzedażą towarów. W takim 
przypadku kosztem braku zapasu byłby koszt utraconej sprzedaży oraz ewentu-
alnie koszty dodatkowe (np. dodatkowych dostaw realizowanych w trybie eks-
presowym). Gdyby był to punkt sprzedaży będący własnością np. producenta 
tych towarów, koszt zakupu wyniósłby „0”. 

Może to być model zaopatrzenia materiałowego, ale wówczas kosztem 
braku zapasów powinien być przede wszystkim koszt przestojów produkcyj-
nych.  

Warto również zwrócić uwagę na to, że powyższy wzór trudno byłoby 
przetworzyć w celu opracowania wzoru na EWZ. Wydaje się, że jedyną możli-
wością jest przeprowadzenie symulacji, która będzie polegała na tym, że wsta-
wiane będą różne parametry dostaw (wielkość zamówienia, punkt ponownego 
zamówienia) i sprawdzane rezultaty (koszt całkowity). Aby jednak było to moż-
liwe, model musiałby zostać uszczegółowiony poprzez wstawienie parametrów 
dostaw, które są połączone określonymi relacjami z odpowiednimi kosztami. 

Uszczegółowienie tego modelu i uwzględnienie relacji między podejmo-
wanymi decyzjami a kosztami napotyka jednak pewne problemy, które zostały 
wcześniej omówione. Jeżeli założyć, że poszczególne rodzaje kosztów jednost-
kowych mogą się zmieniać wraz ze zmianą parametrów dostaw, to nieprawi-
dłowe byłoby obliczanie – przykładowo – rocznych kosztów realizacji dostaw 
poprzez przemnożenie kosztu realizacji jednej dostawy przez ilość dostaw. Po-
dobnie niewłaściwe byłoby zastosowanie wzoru matematycznego na obliczenie 
rocznych kosztów zapasów, w którym średni poziom zapasów przemnażany jest 
przez koszt jednostkowy zapasów. 
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Bardziej szczegółowy model, czyli wzór matematyczny, który pozwala na 
obliczenie kosztów całkowitych, może przyjąć następującą postać: 

 
BZZAKMZRZTRCZ KKKKKKK +++++=  
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gdzie poszczególne elementy są kosztami produktu i w dniu j: 

ijTRk   –  koszt transportu jednostki produktu, 

ijRZk  –  koszt realizacji zamówienia, 

ijZk    –  koszt utrzymania zapasów, 

ijMk  –  koszt magazynowania,  

ijZAKk –  koszt zakupu jednostki produktu, 

ijBZk   –  koszt braku zapasu, 

ijZ    –  poziom zapasów, 

WD  –  wielkość dostawy. 
 
Zaznaczyć należy, że w przypadku konsolidacji dostaw koszty zamówień  

i transportu produktu i są częścią całkowitych kosztów tego rodzaju w dniu j.  
 
 

Podsumowanie 
 
W praktyce gospodarczej nie zawsze mamy do czynienia z komfortem po-

dejmowania decyzji, polegającym na tym, że istnieje ograniczona liczba czyn-
ników, które powinny być brane pod uwagę, oraz istnieją proste zależności 
między podejmowanymi decyzjami a ich skutkami ekonomicznymi.  

Przedstawione rozważania dowodzą, że nie jest łatwo budować modele 
uwzględniające skomplikowane powiązania procesów logistycznych. W niektó-
rych przypadkach niemożliwe jest z matematycznego punktu widzenia wyko-
rzystanie formuły takiej jak EWZ, która ma pozwolić na proste znalezienie naj-
lepszej wielkości partii dostawy. Złożone problemy decyzyjne powinny być 
rozwiązywane przy wykorzystaniu wzorów, które umożliwiają obliczenie skut-
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ków podejmowania określonych decyzji poprzez zmianę w danym wzorze pa-
rametrów dostaw. 
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OPTIMIZATION AND MODELING PROBLEMS IN COMPLETING INVENTORIES 

 
 

Summary 
 

A simple optimization models can be used to make decisions in the field of logis-
tics to solve simple problems. For example, the classic formula EOQ is suitable prima-
rily for calculating an optimal batch of a material delivered to production, when the 
demand for this material is solid, a supplier is responsible for transport and from the 
supplier only one kind of material is purchased. Logistics costs often do not vary pro-
portionately with the change of the parameters of supply and inventory levels. For com-
plex decision problems more appropriate is the method of simulation. 
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WSPÓŁCZESNE WYZWANIA LOGISTYCZNE  
WOBEC ZARZĄDZANIA TRANSPORTEM 

 
 
Słowa kluczowe: Transport Management System, Collaborative Transportation Mana-
 gement, inteligentne systemy transportowe 
 
 
Wprowadzenie 

 
Złożoność procesu transportowego zależy od specyfiki przewożonych ła-

dunków, od wybranej gałęzi transportu (np. transport samochodowy, kolejowy, 
lotniczy, morski, wodny śródlądowy i rurociągowy), a także od organizacji 
przewozów (transport bezpośredni lub pośredni – łamany, kombinowany,  
intermodalny czy multimodalny). Zarządzanie transportem staje się zatem 
skomplikowanym procesem, wymagającym uwzględniania wielu aspektów 
związanych z jakością, kosztami i czasem prowadzonych działań. Celem arty-
kułu jest przedstawienie koncepcji, rozwiązań informatycznych oraz technologii 
w zakresie zarządzania transportem. Artykuł omawia problematykę dotyczącą 
zarządzania transportem w rozumieniu transportu jako procesu logistycznego. 
Przedstawia pojęcie zarządzania transportem, charakteryzuje koncepcje zarzą-
dzania transportem, takie jak TMS, CTM, oraz przykładowe systemy informa-
tyczne wdrażane w przedsiębiorstwach. Porusza także kwestie nowych rozwią-
zań technologicznych zawartych w inteligentnych systemach transportowych.  
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1. Istota zarządzania transportem 
 
Transport ładunków jest zbiorem operacji związanych ze świadczeniem 

usługi przemieszczenia materiałów i wyrobów gotowych w ogniwach oraz po-
między ogniwami łańcucha dostaw1. Proces transportu, przestawiony w ogólnej 
postaci przez S. Abta, wyróżnia dwa subprocesy: spedycyjny (zapoczątkowują-
cy i kończący proces transportowy) oraz przewozowy (działania związane z za-
ładunkiem, przewozem, przeładunkiem i wyładunkiem)2. Czynności spedycyjne 
w procesie transportowym mogą obejmować3: wysłanie lub odbiór przesyłki, 
zorganizowanie całości lub części procesu przemieszczenia przesyłki, inne 
usługi związane z obsługą przesyłki i jej przemieszczaniem, jak: poradnictwo 
transportowe, ubezpieczenie, przeładunek, składowanie, pakowanie, konfekcjo-
nowanie, organizacja obsługi celnej, dystrybucja, czynności logistyczne i inne.  

Zarządzanie transportem jest jedną z najbardziej istotnych czynności logi-
stycznych (koszty logistyczne związane z transportem zewnętrznym mogą 
obejmować ponad 25% ogólnych kosztów logistycznych w firmie)4, która doty-
czy wielu aspektów związanych z logistyką, obsługą klienta i zarządzaniem 
łańcuchem dostaw5. Zakres operacji związanych z planowaniem, organizacją, 
realizacją i kontrolą transportu obejmuje przede wszystkim: podejmowanie 
decyzji o utrzymaniu własnego transportu w firmie lub zaangażowaniu trans-
portu obcego (decyzja make or buy), wybór gałęzi, rodzaju i sposobu przewozu 
(pod kątem rodzaju ładunku, niezawodności, elastyczności i prędkości przewo-
zu, możliwości kontroli i monitorowania przewozów, stawek przewozowych, 
kosztów opakowań, kosztów ochrony ładunku w trakcie przewozu, kosztów 
ubezpieczenia ładunku, a także kosztów administracyjnych transakcji), określe-
nie terminów przewozów oraz podstawienia pojazdów, działania związane  

                                                           
1  I. Sadler, Logistics and Supply Chain Integration, SAGE Publications, Ltd., Great Bri-

tain 2007, s. 42. 
2  S. Abt, Zarządzanie logistyczne w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekono-

miczne, Warszawa 1998, s. 161. 
3  Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne 2010,  opracowane i zatwierdzone przez Radę PISiL 

uchwałą nr 1/01/2010 z dnia 14 stycznia 2010 r., http://www.chg.pl/ogolne_polskie_warun-
ki_spedycyjne_2010_regulamin_realizacji_zlecen_spedycyjnych.php. 

4  Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, Wydawnictwo Naukowe PWN, 
Warszawa 2000, s. 309–310. 

5  J.T. Mentzer, M.B. Myers, T.P. Stank, Handbook of Global Supply Chain Management, 
Sage Publications, Inc., United States of America 2007, s. 204–205. 
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z monitorowaniem rynku (zmiany ofert cenowych), przygotowanie dokumenta-
cji przewozowej (listy przewozowe, faktury, rachunki itp.), występowanie o od-
szkodowanie finansowe w przypadku zgubienia, zniszczenia przesyłki, nego-
cjacje z przewoźnikami, czynny udział w organizacjach transportowych  
i współuczestnictwo w procesach legislacyjnych dotyczących transportu.  
W celu skutecznego zarządzania transportem potrzebna jest znajomość cech 
i specyfiki procesu logistycznego, która umożliwia osiągnięcie założonych ce-
lów logistycznych i ogólnych firmy (minimalizacja kosztów, wzrost obsługi 
klienta), oraz znajomość finansów i prawa (rozporządzeń i przepisów dotyczą-
cych prowadzenia działalności transportowej), a także umiejętność zarządzania 
zasobami ludzkimi i kapitałowymi. 

 
 

2. Systemy zarządzania transportem  
 
Zarządzanie transportem w przedsiębiorstwach wpierają obecnie logis-

tyczne systemy TMS (Transportation Management System), obejmujące6: pla-
nowanie i optymalizację tras transportu, wybór gałęzi i środków transportu, 
śledzenie środków transportu w czasie bieżącym, usługi kontroli jakości, opty-
malizację wykorzystania przestrzeni ładunkowej, symulacje kosztów transportu 
i schematów działań, kontrolę kosztów, raportowanie wskaźników działalności, 
statystyki oraz przydzielanie zamówień wysyłkowych. Oprogramowanie syste-
mów TMS ma charakter modułowy, a na rynku można znaleźć wiele propozycji 
takiego oprogramowania, jak np. WinSped, PSI, czy Qguar TMS.  

System WinSped (przeznaczony dla spedycji i firm załadowczych) złożo-
ny z pojedynczych modułów, łączonych zależnie od potrzeby przedsiębiorstwa, 
obejmuje między innymi7: zapis zlecenia, controlling, dyspozycję, zarządzanie 
dokumentacją, plany jazdy pojazdów, wyliczanie i sprawdzanie frachtów, za-
rządzanie terminalami floty, zarządzanie relacjami z klientem, zarządzanie jed-
nostkami ładunków, ruchy ładunków w transporcie masowym, planowanie pra-
cy personelu, integrację z interfejsem dla rozwiązań telematycznych oraz zarzą-
dzanie nadwoziami wymiennymi.  

                                                           
6 Technology Evaluation Centers Inc., http://www.technologyevaluation.com/ppc/re-

quest/evaluation-tms.asp?se=google&gclid =CLGhk5_nmZ4CFVoq3god1G2I3Q, 01.01.2011.  
7 LIS AG, http://www.lis.eu/pl/oprogramowanie-dla-spedycji.html, 01.01.2011. 
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Z kolei system PSItms umożliwia8: planowanie trasy i maksymalne 
usprawnienie załadunku, kontrolę i monitorowanie transportu, zarządzanie ofer-
tami i zleceniami transportu, planowanie strategiczne tras w sieci logistycznej, 
zarządzanie taryfami i rozliczanie kosztów usług. PSI oferuje także zintegrowa-
ny system zarządzania pojazdami oraz zajezdniami tramwajowymi i autobuso-
wymi, system informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego dla przedsiębiorstw 
transportu publicznego, rozwiązania dla lotnisk – systemy związane z obsługą 
pasażerów, bagażu i transportu lotniczego cargo. 

Ostatni z wymienionych Qguar TMS wspomaga planowanie, monitoring 
i rozliczanie transportu w dowolnie złożonych strukturach dystrybucyjnych. 
System ten pozwala na zarządzanie zleceniami spedycyjnymi, tworzenie i pla-
nowanie tras przewozów, obsługę nietypowych zdarzeń spedycyjnych, możli-
wość współpracy z urządzeniami mobilnymi różnego typu, rozliczanie usług 
transportowych, obsługę umów dotyczących zadań transportowych, definiowa-
ne przez użytkownika cenniki usług transportowych, definiowane przez użyt-
kownika algorytmy rozliczania usług, prowadzenie statystyk i analiz9. 

Nową koncepcją w zakresie zarządzania transportem w łańcuchu dostaw 
jest CTM (Collaborative Transportation Management). CTM jest procesem 
łączącym wszystkich handlowych partnerów łańcucha dostaw i usługodawców, 
w celu udoskonalenia wyników działalności wszystkich podmiotów zaangażo-
wanych w relacje, poprzez usunięcie nieefektywnych działań z procesów pla-
nowania transportu i procesów wykonawczych. CTM uwzględnia: problemy 
przewoźników w zsynchronizowaniu swoich zasobów z wymaganiami klientów 
(producentów, dystrybutorów czy detalistów) oraz mierniki logistyczne związa-
ne z efektywnością transportu. Koncepcja zakłada ulepszenie interakcji i współ-
pracy przede wszystkim pomiędzy trzema podstawowymi podmiotami: spedy-
torem, przewoźnikiem i odbiorcą, ale uwzględnia także innych usługodawców, 
jak np.  operatora logistycznego 3PL. Współpraca (kolaboracja) pomiędzy pod-
miotami polega na dzieleniu się kluczowymi informacjami dotyczącymi popytu 
i podaży (takimi jak np.: prognozy, plany zdarzeń, oczekiwana ładowność), 
pomysłami i możliwościami w celu usprawnienia procesu transportowego. Pro-
ces obejmuje zamówienie/prognozę wykorzystania transportu, planowanie moż-

                                                           
8 PSI Group, http://www.psipolska.com/pl/logistyka/zarzadzanie-transportem/, 01.01.2011.  
9  Quantum software S.A., http://bodek.krak.pl/tms_transport_management_system.html, 

01.01.2011. 
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liwości załadunku, harmonogramowanie, generowanie zamówień, przeładunek, 
wykonanie zamówienia i zapłatę za przewóz10. Koncepcja CTM jest rozszerze-
niem koncepcji wspólnego planowania, prognozowania i uzupełniania zapasów 
CPFR (Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment)11. 

Innowacyjne rozwiązania w zakresie logistyki transportu i zarządzania 
portami znaleźć można przykładowo w projekcie eLOGMAR-M realizowanym 
w latach 1994–2006. W projekcie w celu integracji informacji przesyłanych  
w sposób elektroniczny (jak bazy danych, system informacji, strony Web, por-
tale) z pracą w portach wzięły udział państwa operujące wybranymi szlakami 
morskimi, takie jak: Niemcy, Wielka Brytania, Finlandia, Grecja, Polska, Litwa, 
Łotwa, Estonia i Chiny. Projekt ujmował także nowe metody stosowane przez 
handlowców, pośredników, przewoźników kolejowych, załadowców, ubezpie-
czycieli, agentów i spedytorów itp.12.   

 
 

3. Inteligentne systemy transportowe 
 
Zarządzanie transportem wspierane jest poprzez różnego rodzaju techno-

logie. Szeroki zbiór stosowanych w transporcie różnorodnych technologii (tele-
komunikacyjnych, informatycznych, automatycznych i pomiarowych) oraz 
technik zarządzania określa się mianem inteligentnych systemów transporto-
wych ITS (Intelligent Transportation Systems). Systemy te tworzone są w celu 
ochrony życia uczestników ruchu, zwiększenia efektywności systemu transpor-
towego oraz ochrony zasobów środowiska naturalnego13. Technologie tele-
matyczne wykorzystują systemy14:  

                                                           
10  The CTM Sub-Committee of the VICS Logistics Committee, Collaborative Transpor-

tation Management, White Paper, Version 1.0, April 6, 2004, p. 3–4, http://www.idii.com/wp/ 
ctm.pdf . 

11  T.L. Esper, L.R. Williams, The value of Collaborative Transportation Management 
(CTM): its relationship to CPFR and Information Technology, Transportation Journal Pub-
lisher: American Society of Transportation and Logistics, Inc. Audience: Academic; Trade,  
Volume 42, Issue 4, Summer 2003, http://www.freepatentsonline.com/article/Transportation-
Journal/108115106.html.  

12  eLOGMAR-M, http://www.elogmar-m.org/, 01.01.2011. 
13 ITS Polska, http://www.itspolska.pl/?page=11, 01.01.2011. 
14  K.B. Wydro, Telematyka – znaczenia i definicje terminu, „Telekomunikacja i Techniki 

Informacyjne” 2005, nr 1–2, s. 117. 
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– komunikacji elektronicznej, łączące poszczególne elementy systemu te-
lematycznego (sieci rozległe WAN, sieci lokalne LAN, sieci telekomu-
nikacji ruchomej, systemy satelitarne itp.); 

– pozyskiwania informacji (czujniki pomiarowe, kamery wideo, radary itp.); 
– prezentacji informacji dla administratorów systemu telematycznego 

(systemy GIS, systemy kontroli dostępu itp.); 
– prezentacji informacji dla użytkowników systemu (znaki o zmiennej 

treści VMS – Variable Message Signs, sygnalizacja świetlna, radio-
fonia, technologie internetowe – WAP, WWW, SMS itp.). 

Podstawą pracy systemów ITS są15: 
– linie światłowodowe, umożliwiające stałą łączność z zainstalowanymi 

na drodze urządzeniami, takimi jak: drogowe stacje pogodowe, stacje 
pomiarowe natężenia i struktury ruchu, stacje ważenia pojazdów w ru-
chu, systemy kamerowe, systemy alarmowe; 

– łączność radiowa, obecnie wypierana przez telefonię ruchową, w tym 
usługę GPRS (General Packet Radio Services); 

– inne systemy przesyłowe instalowane przy drogach. 
W tabeli 1 przedstawiono opracowywane oraz wdrażane koncepcje, sys-

temy i technologie, a także nazwy projektów TEN-T w zakresie inteligentnych 
systemów transportowych  w różnych gałęziach transportu. 

Technologie zastosowane w systemach ITS pozwalają między innymi na 
poprawę procesu zarządzania we wszystkich gałęziach transportu, poprzez bar-
dziej efektywne przekazywanie danych i umożliwienie śledzenia środków 
transportu czy towarów w całym procesie transportowym – nie tylko przedsię-
biorstwa, ale i łańcucha logistycznego.  

 
 
 
 
 
 

                                                           
15  K.B. Wydro, Usługi i systemy telematyczne w transporcie, „Telekomunikacja i Techni-

ki Informacyjne” 2008, nr 3–4, s. 26–27. 
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Tabela 1 
Nowe rozwiązania w zarządzaniu transportem 

 
Transport  

samochodowy 
Transport 
kolejowy 

Transport 
lotniczy 

Transport 
morski 

Transport wodny 
śródlądowy 

Transport 
rurociągowy 

Systemy komuni-
kacji mobilnej 
GSM, DECT  
oraz Tetra;  
systemy tele- 
komunikacyjne: 
stacjonarne bez-
przewodowe, roz-
siewcze (np. DAB, 
satelitarne), PSTN, 
ISDN, X.25 (prze-
wodowo), Frame 
Relay (przewo-
dowa), ATM, 
SDH (przewodo-
wo)16, systemy 
„zielonej fali”  
w sygnalizacji 
świetlnej ruchu 
miejskiego, karty 
miejskie i bilety 
elektroniczne; sys-
tem płatnego par-
kowania17; 
projekty ITS: 
EasyWay, NET-
LIPSE, ITS 
Adriatic multi-
port gateway18 

Europejski sy-
stem kierowa-
nia ruchem 
kolejowym 
(ERTMS)19; 
System Nadzo-
ru Ruchu Tram-
wajów 
(SNRT2000)20; 
aplikacje tele-
matyczne dla 
przewozów 
towarowych 
(TAF) 
 

Projekt 
SESAR  
(Air Traffic 
Management 
ATM)21 
 

System automa-
tycznej identy-
fikacji AIS; 
system identyfi-
kacji i śledzenia 
statków dale-
kiego zasięgu  
(Longrange 
Identification 
and Tracking); 
system Safe 
-SeaNet,  
e-navigation,  
e-maritime, 
MITS (Maritime 
Intelligent 
Transportation 
System)22 

System informacji 
żeglugi rzecznej 
(River Information 
System) 

Systemy: GIS 
(System Infor-
macji Geogra-
ficznej), 
GSM/GPRS, 
ZIGBEE23 

Projekt GALILEO: system nawigacji satelitarnej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie literatury podanej w przypisach. 

                                                           
16   K.B. Wydro, Wymiana informacji w systemie inteligentnego transportu lądowego, „Te-

lekomunikacja i Techniki Informacyjne” 2004, nr 1–2, s. 26. 
17  J. Burnewicz, Nowoczesna infrastruktura transportowa jako podstawowy element in-

tensyfikacji procesów rozwojowych w projektowanych dokumentach strategicznych, Ekspertyza 
dla Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2010, s. 7. 

18  European Commission, http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_ 
transport_mode/its_intelligent_transport_systems_for_road.htm, 01.01.2011. 

19 European Commission, http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_ 
transport_mode/ertms_european_rail_traffic_management_system.htm, 01.01.2011. 

20  J. Burnewicz, Nowoczesna infrastruktura transportowa..., s. 7. 
21  European Commission, http://tentea.ec.europa.eu/en/ten-t_projects/ten-t_projects_by_ 

transport_ mode/sesar_air_traffic_management.htm, 01.01.2011. 
22  T. Abramowicz-Gerigk, Z. Burciu, Systemy bezpieczeństwa i obsługi autostrady mor-

skiej, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Zeszyt 70, Warszawa 2009, s. 5–6. 
23  Shoukun Xu, Bo Han, Kaiquan Wang, A Risk Management System of Real-time Gas 

Pipelines Network based on Wireless Data Transmission, 2009 Second International Conference 
on Future Information Technology and Management Engineering, 2009 IEEE, s. 147–150. 
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Podsumowanie 
 
Potrzeba zapewnienia właściwej korelacji, koordynacji i sekwencji odcin-

kowej w przepływach materiałowych w łańcuchach dostaw w świetle zmian 
gospodarczych na świecie i w Europie spowodowała odejście od dotychczaso-
wej biernej roli transportu na rzecz czynnego zaangażowania się w skuteczne 
i efektywne zarządzanie procesem transportowym. Nowe technologie oraz kon-
cepcje wdrażane w obszarze transportu pozwalają na poprawę jakości i zarzą-
dzanie czasem w procesach transportowych, rzutują także na wysokość kosztów 
generowanych w tych procesach. Nowe koncepcje zarządzania transportem 
stają się podstawą do opracowywania praktycznych rozwiązań w formie syste-
mów informatycznych i technologii telematycznych, które znajdują zastosowa-
nie we wszystkich gałęziach transportu.  
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CONTEMPORARY LOGISTICS CHALLENGES TOWARDS 
TRANSPORTATION MANAGEMENT 

 
 

Summary 
 

The article presents issue of transportation management within the meaning of lo-
gistics process. It also presents definition of transportation management, characterizes 
transportation management concepts and exemplary informatics systems, which are 
implemented in companies. The article also raises questions about new technological 
solutions, which are contained in the Intelligent Transportation Systems. 

 
Translated by Alicja Nerć-Pełka 
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TECHNOLOGIA IDENTYFIKACJI RADIOWEJ (RFID)  
– OCENA EFEKTÓW ORAZ RYZYKA WDROŻENIA 

 
 
Słowa kluczowe: RFID, automatyczna identyfikacja 
 
 
Wprowadzenie 

 
Sprawne zarządzanie procesami logistycznymi wymaga, aby identyfiko-

wanie jednostek logistycznych było szybkie i bezbłędne, co bezpośrednio wpły-
wa na jakość i szybkość procesów występujących w tych obszarach. Jest to 
możliwe głównie dzięki zastosowaniu systemów automatycznej identyfikacji 
i przechowywania danych.  

Wśród stosowanych obecnie technologii automatycznej identyfikacji naj-
większym powodzeniem cieszą się kody kreskowe, niemniej coraz więcej 
przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie technologii kodów radiowych 
(RFID). 

Metodologia wdrożenia RFID obejmuje cztery etapy1: 
1. Etap analizy obecnych procesów biznesowych oraz potencjalnego 

zwrotu z inwestycji w technologię RFID. 
2. Etap projektowania architektury rozwiązania w laboratorium testowym. 

                                                           
1  P. Bucharowski, Rockwell Automation testuje RFID – studium przypadku, „Gospodarka 

Materiałowa i Logistyka” 2005, nr 9, s. 27. 
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3. Etap wdrożenia, podczas którego następuje integracja istniejących sys-
temów i oprogramowania z systemem RFID (tzw. etap slap and ship, 
obejmujący dostosowanie się do wymagań RFID oraz etap integracji  
z systemami produkcyjnymi typu MES (Manufacturing Execution Sys-
tem) i ERP (Enterprise Resource Planning). 

4. Etap utrzymania systemu, czyli bieżąca pielęgnacja systemu, jego dal-
sza integracja z systemami informatycznymi przedsiębiorstwa oraz 
tworzenie nakładek systemowych. 

Wdrożenie tego typu rozwiązania jest indywidualną decyzją każdego 
przedsiębiorstwa. Nie należy podejmować jej pochopnie i opierać się jedynie na 
trendach rynkowych lub powszechnie wygłaszanych opiniach. Kluczowym 
etapem wdrożenia powinna być analiza potencjalnych zysków, zwrotów oraz 
ryzyka. Wdrożenie tego typu rozwiązania wymaga przygotowania oceny pro-
jektu, uwzględniającego zarówno zyski wynikające z uzyskanych usprawnień, 
jak i możliwości zdobycia alternatywnych źródeł przychodów, ale również 
uwzględnienia możliwości sfinansowania inwestycji i okresu jej zwrotu. Nie 
mniej ważna jest ocena ryzyka wykonania inwestycji, w tym możliwości wzro-
stu kosztów. 

 
 

1. Efekty zastosowania RFID 
 
RFID jest technologią wykorzystującą elektroniczny nośnik danych 

umieszczony na opakowaniu transportowym, zawierający krzemowy chip, 
w którym zapisany jest numer identyfikacyjny danego produktu, oraz antenę 
(nadawczo-odbiorczą), pozwalającą na transmisję tego numeru za pośrednic-
twem fal radiowych do odbiornika – urządzenia odczytującego (dekodera). 
Dzięki temu w czasie rzeczywistym przekazywane są informacje o ruchu pro-
duktu w łańcuchu dostaw. System ten umożliwia usprawnienie gospodarki za-
pasami oraz przyśpieszenie prac inwentaryzacyjnych. System tagów może być 
również wykorzystywany w obrocie towarowym do śledzenia przepływu towa-
rów od producenta do odbiorcy oraz zwrotów towarów od klienta2.  

                                                           
2  Z. Dudziński, Opakowania w gospodarce magazynowej z dokumentacją i wzorcową in-

strukcją gospodarowania opakowaniami, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., 
Gdańsk 2007, s. 71. 
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Technologia RFID charakteryzuje się pewnymi unikatowymi cechami, sta-
wiającymi ją ponad dotychczas stosowanymi technologiami zdalnej identyfika-
cji, do których należą przede wszystkim3: 

– duża odporność na szkodliwe warunki zewnętrzne (kurz, temperatura, 
woda, wstrząsy, wibracje, promieniowanie UV, agresywne środowisko 
chemicznie); 

– większa odporność na uszkodzenia mechaniczne (ścieranie) w porów-
naniu z tradycyjnymi kodami kreskowymi; 

– brak konieczności kontaktu z czytnikiem – między transponderem 
a czytnikiem mogą się znajdować inne przedmioty czy powierzchnie 
(oprócz metalowych), co daje możliwość ukrycia czytnika, np. w ścia-
nie, a transpondera wewnątrz oznakowanego obiektu; 

– możliwość odczytu informacji z wielu obiektów jednocześnie; 
– wysoki stopień zabezpieczenia zapisanych informacji przed skopiowa-

niem; 
– gwarancją niskiego poziomu błędu transmisji danych; 
– możliwość zapisania dużo większej ilości informacji niż w kodach 1D  

i 2D.  
Przy ocenie zasadności wdrożenia wszystkie zalety należy określić w spo-

sób wymierny. Można je zmierzyć poprzez określenie zmian w aktywach 
przedsiębiorstwa (zmniejszenie poziomu zapasów), wyliczenie oszczędności 
czasowych w występujących procesach (pomocne mogą tu być mapy procesów, 
które zostaną uproszczone), przychodów uzyskanych z pracowników, którzy 
poświęcają swój czas na inne zadania (nowa organizacja pracy magazynu, moż-
liwa redukcja zamówienia), wzrostu przychodów od nowych klientów bądź 
wzrostu obrotów u dotychczasowych. 

 
 

2. Koszty wdrożenia 
  
Główną rolę w zakresie poniesionych kosztów wdrożenia odgrywa koszt 

wdrożenia (samodzielnego lub koszt wynajęcia firmy eksperckiej) oraz użytko-
wania technologii. Jeśli chodzi o koszty wdrożenia, to zależą one od stopnia 
zaawansowania wdrażanego systemu i korelacji  z innym oprogramowaniem 

                                                           
3  W. Paź, Kody przyszłości, „Eurologistics” 2006, nr 3, s. 45–46. 
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działającym w przedsiębiorstwie. Lokalizacja obiektów na dużym obszarze, 
wyposażenie transponderów w czujniki przemieszczania, wibracji i pochylania 
czy integracja z systemami wspomagającymi zarządzanie podnoszą koszty 
wdrożenia4. 

Przed rozpoczęciem prac należy jednoznacznie określić założenia, wska-
zać problem, który ma zostać rozwiązany, oraz określić kryteria oceny powo-
dzenia przedsięwzięcia. Niedostateczne przeanalizowanie problemu może spo-
wodować powstanie systemu, który pociąga za sobą duże koszty, wymaga nad-
miernych nakładów pracy w zakresie programowania i zarządzania danymi, nie 
jest dostosowany do dotychczasowych procesów gospodarczych i wymaga 
znacznych przeróbek, zakłóca czynności operacyjne – zamiast je usprawniać5. 

Należy także pamiętać, że wdrożenie to nie tylko koszt sprzętu i oprogra-
mowania. Znaczne inwestycje pochłonie przemodelowanie istniejących proce-
sów biznesowych firmy, aby technologia RFID spełniała pokładane w niej 
oczekiwania6. 

Koszty te często są szacowne przez firmy wdrażające i przedstawiane 
w formie budżetu określonego na założony czas realizacji projektu. Nie jest to 
złe podejście, ale warto też przeprowadzić samodzielną analizę lub (i jest to 
podejście znacznie prostsze) zwrócić się z prośbą o wycenę również do innych 
firm. Oczywiście ocena kooperanta nie może zostać dokonana jedynie na pod-
stawie planowanego kosztu (należy wziąć pod uwagę oferowane rozwiązania, 
markę itp., także możliwość przedstawienia nieoszacowanego budżetu), jednak 
jest to już pewna podstawa do porównań i późniejszego oszacowania ryzyka 
wdrożenia technologii. 

 
 

3. Ocena zasadności wdrożenia RFID 
 
Ocena wdrożenia dokonywana jest zwykle poprzez obliczenie szeregu 

wskaźników finansowych. W celu ustalenia szybkości zwrotu z inwestycji  
w RFID należy policzyć okres zwrotu i stopę zwrotu7. 
                                                           

4  E. Żmuda-Jankowska, Kto i dlaczego powinien zainwestować w RFID, „Teleinfo” 
2008, nr 3–4, s. 42. 

5  T. Dzideczek, Co decyduje o udanym wdrożeniu, „Eurologistics” 2006, nr 2, s. 61–62. 
6  A. Miozga, RFID po polsku, „Computerworld” 2007, nr 35, s. 17. 
7  www.mfiles.pl (15.09.2011). 
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inwestycji zzysk 
neinwestycyjnakłady zwrotu Okres =  

zwrotuokres
1zwrotu Stopa =  

 
Wskaźniki te w najprostszy sposób określają zasadność wdrożenia. Im 

szybszy okres zwrotu oraz wyższa stopa zwrotu, tym bardziej powinniśmy za-
stanowić się nad koniecznością wdrożenia technologii. Jednak nie możemy na 
tym poprzestać, ocena wdrożenia musi również obejmować zdolność przedsię-
biorstwa do sfinansowania inwestycji. W tym celu należy zbadać wskaźniki 
dotyczące rentowności i płynności przedsiębiorstwa (czyli generalnie te same, 
które bada bank przy udzielaniu pożyczek).  

W pierwszej kolejności należałoby zbadać rentowność majątku (ROA) 
i kapitału firmy (ROC), przy czym zasadne jest również określenie potencjalnej 
zmiany tych wskaźników na skutek inwestycji. 

 

100
aktywówstan  przeciętny

nettozysk 
×=ROA  

100
ocałkowitegkapitału stan  przeciętny

podatkowa) stopa–(1odsetkinettozysk 
×

×+
=ROC  

 
Dla pełnej oceny zdolności inwestycyjnej trzeba jednak jeszcze wykorzy-

stać przynajmniej wskaźniki płynności. Najczęściej oblicza się wskaźnik bieżą-
cej płynności finansowej, który pokazuje, jaki jest stosunek wszystkich środ-
ków obrotowych przedsiębiorstwa do jego zobowiązań bieżących, oraz wskaź-
nik szybkiej spłaty zobowiązań, w którym środki obrotowe pomniejsza się  
o wartość zapasów i przyrównuje do zobowiązań bieżących przedsiębiorstwa. 
Wzory na obliczenie tych wskaźników wyglądają następująco: 
  

= finansowej płynności bieżącejwskaźnik ,
bieżąceiazobowiązan
ogółem obrotowe środki  

.
bieżąceiazobowiązan

zapasy–  obrotowe środki zobowiązańspłaty  szybkiejwskaźnik =  
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Przepływy pieniężne są bardzo ważne, nie zawsze bowiem zysk księgowy 
jest równoznaczny z posiadaniem środków pieniężnych – może to wynikać  
np. z dużego stanu należności (tzw. kredyt kupiecki udzielony kontrahentom) 
bądź zużycia tych środków na inne cele (np. inwestycje odtworzeniowe). Naj-
lepiej więc analizę wskaźnikową uzupełnić zbadaniem sprawozdania z prze-
pływów pieniężnych przedsiębiorstwa (Cash Flow). Brak wolnych środków 
pieniężnych oraz/lub brak zdolności kredytowej jest zaś równoznaczny z decy-
zją o zaniechaniu projektu, a przynajmniej odłożeniu go w czasie. 

 
 

4. Ocena ryzyka wdrożenia 
 
Wdrożenie nowego systemu automatycznej identyfikacji nie jest zwykle 

możliwe do przeprowadzenia przez samych pracowników firmy. Potrzebny jest 
dostawca technologii ze swoim know-how i wyszkoloną kadrą wdrażającą. Doś-
wiadczenie i skupienie się tylko na wdrożeniu pozwala takim firmom na szyb-
sze, dokładniejsze i mniej ryzykowne implementacje. Obecny rynek posiada już 
wielu dostawców technologii RFID. Często dochodzi do sytuacji, w której za-
kłady systemów oferują identyczny produkt. Dlatego też przy wyborze dostaw-
cy technologii RFID rozpatrywana jest zarówno cena, jak i posiadana referen-
cja. Ze względu na duże różnice między cenami i doświadczeniem ekspertów, 
trudno jest przewidzieć sukces wdrożenia i określić, czy nastąpi on w ustalonym 
terminie i czy zmieści się w określonym budżecie. Czynniki zagrażające uda-
nemu wdrożeniu można podzielić na dwie strony. Pierwsza z nich to strona 
dostawcy – czynniki zewnętrzne, drugą zaś stroną jest sama firma, w której ma 
nastąpić wdrożenie (np.: stopień przygotowania do wdrożenia, kultura organi-
zacyjna, wsparcie wdrożenia przez zarząd)8.   

Ważnym elementem jest metoda analizy ryzyka. Dobrymi metodami są 
przeważnie te, które generują niskie koszty analizy i niskie nakłady pracy.  
W niniejszym artykule metodą analizy ryzyka będzie metoda wartościowej wy-
ceny oceny ryzyka9. Polega ona na oszacowaniu wielkości nieprzewidzianych 

                                                           
8  www36.sap.com (15.09.2011). 
9  A. Moskalik, Ryzyko projektowe jako ważny aspekt wyboru oferty wdrożeniowej,  

www.bcc.com.pl (15.09.2011). 
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kosztów (nieuwzględnionych lub nieprzewidzianych w ofertach), a opiera się na 
tzw. obszarach ryzyka, określonych na podstawie iloczynu dwóch czynników: 

– podstawy obszaru ryzyka, 
– prawdopodobieństwa wystąpienia realizacji danego niekorzystnego 

scenariusza. 
Podstawa obszaru ryzyka jest to wartość wyrażona w pieniądzu, na którą 

bezpośredni lub pośredni wpływ ma sukces bądź porażka zakładu systemów 
informatycznych. Przykładem może być wielkość całkowitego budżetu prze-
znaczonego na wdrożenie lub wymierne korzyści biznesowe. 

Prawdopodobieństwo wystąpienia niekorzystnego scenariusza wyrażane 
jest w procentach. Pokazuje ono odchylenie od zakładanego planu. Natomiast 
iloczyn dwóch czynników przedstawia (wyrażoną w pieniądzu) kwotę określa-
jącą ryzyko realizacji projektu z konkretnym dostawcą. Następnie kwotę tę 
należy dodać do ceny oferty.  

Metoda ta jest w miarę prosta i szybka. Mimo to jest metodą skuteczną, 
obejmującą standardowe informacje zbierane o oferentach (np.: liczba instalacji 
systemów, liczba udanych i nieudanych wdrożeń, referencje pozostałych klien-
tów, poziom kwalifikacji konsultantów i kompetencje firmy). Wynik przepro-
wadzonej analizy wyceny oceny ryzyka jest wyrażony w pieniądzu. W taki 
sposób oddaje najbardziej rzeczywisty obraz. 

Wdrożenie nowej technologii praktycznie w każdym przypadku niesie ze 
sobą pewnego rodzaju ryzyko i zagrożenia. Niedokładnie przeprowadzona ana-
liza lub też brak istotnych informacji mogą spowodować, że cały proces wdro-
żenia zakończy się fiaskiem. Ryzyko dotyczy głównie kosztów, które stanowią 
w tym przypadku najbardziej wymierną stratę. Ryzyko wdrożenia może mieć 
wiele postaci. Może dotyczyć zarówno samego wdrożenia, jak i efektów po 
wdrożeniu. Jeżeli mowa o ryzyku wdrożenia, istnieje kilka aspektów, które 
mogą przynieść straty. 

Pierwszym niepowodzeniem może być zgromadzenie niewłaściwych lub 
niewystarczających informacji koniecznych do wdrożenia, w efekcie czego 
może się okazać, że system nie zostaje uruchomiony. Taka sytuacja mogłaby 
wyniknąć ze złego prognozowania lub błędnie przeprowadzonej symulacji. 
Wdrożenie zostałoby przerwane lub w ogóle niezakończone produktywnym 
startem. Na rozmiary tego obszaru ryzyka wpływają ograniczona funkcjonal-
ność systemu i związana z tym zdolność osiągania celów wdrożenia oraz za-
awansowanie technologiczne, a po stronie samej firmy wdrożeniowej – sku-
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teczność metodyki wdrożeniowej, doświadczenie konsultantów i inne. Złe do-
stosowanie systemu do warunków pracy przedsiębiorstwa może skutkować 
błędną pracą systemu lub błędną pracą przedsiębiorstwa. Źle przeprowadzone 
wdrożenie nie zawsze jest wykrywalne w początkowej fazie. To, że system jest 
wadliwy, może okazać się dopiero w trakcie kończenia procesu implementacji. 
W takim przypadku należy cofnąć cały proces do prawidłowego punktu wyj-
ściowego.  

Następną pułapką jest przekroczenie planowanego budżetu. Prawdopo-
dobnie jest to obszar najczęściej spotykany przy wdrażaniu. Uniknięcie tego 
ryzyka jest szczególnie trudne ze względu na jego nieprzewidywalność i skalę. 
W sytuacji zaawansowanego projektu wdrożenia rzadko się zdarza, że zarząd 
odmawia przyznania dodatkowych środków w celu ukończenia projektu. Dlate-
go też oferent często ukrywa koszty tylko po to, aby inwestycja była bardziej 
atrakcyjna dla klienta. Liczy na wynegocjowanie dodatkowego budżetu podczas 
wdrażania projektu. Często także uzasadnieniem kolejnych funduszy jest 
stwierdzenie ograniczoności sytemu, który wymaga dodatkowej pracy progra-
mistów. Powoduje to wydłużenie czasu wdrażania nowej technologii lub zmia-
ny sposobu samego wdrażania. W najgorszym przypadku mogłoby się okazać, 
że firma nie jest jeszcze gotowa do przejścia na nową platformę technologiczną 
lub że koszt „wydłużonego” wdrożenia może przekraczać środki przeznaczone 
na ten cel w budżecie firmy. Konsekwencje tego typu mogą przyczynić się do 
rezygnacji z danej technologii lub przesunięcia terminu jej wdrożenia.  

Kolejnym, najbardziej niepożądanym skutkiem może być zbyt niska efek-
tywność nowego systemu lub jej całkowity brak. Często się zdarza, że oczeki-
wania były większe od uzyskanych efektów. Technologia może okazać się  
w ogóle nieprzydatna lub nierentowna. Firma nie osiąga planowanych korzyści. 
To właśnie spodziewane korzyści są czynnikiem decydującym o wdrożeniu, 
dlatego też ten obszar ryzyka traktowany jest jako najważniejszy. Poniesione 
koszty mogą przekraczać zyski w długim okresie po zakończeniu wdrożenia. 
Efektem tego będzie zbyt długi czas zwrotu z inwestycji, a prawdopodobień-
stwo osiągnięcia korzyści biznesowych z wdrożenia wpływa na zaawansowanie 
funkcjonalne systemu (przejawiające się w zdolności do zaspokajania potrzeb 
biznesowych).  

Obszarem pokrewnym do braku korzyści z wdrożenia jest opóźnienie 
w realizacji. Obszar ten odnosi się do sytuacji, w której system został urucho-
miony ze znacznym opóźnieniem (od trzech do sześciu miesięcy), a zakładane 
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korzyści biznesowe zostają osiągnięte po czasie. Podstawę obszaru ryzyka sta-
nowi ta sama wartość co w przypadku obszaru braku korzyści z wdrożenia, 
pomniejszona proporcjonalnie do wielkości opóźnienia. Do częstych bowiem 
należą sytuacje, w których na początku uruchomiona zostaje funkcjonalność 
zawężona w stosunku do oferty, a już po starcie produktywnym toczą się prace 
nad funkcjonalnością docelową.  

Wszystkie te rodzaje ryzyka należy uwzględnić przed rozpoczęciem pro-
jektu, gdyż mogą one w ostateczności doprowadzić nawet do zaniechania bądź 
dłuższego opóźnienia w inwestycji (np. z powodu wyczerpania dostępnych 
środków). 

 
 

Podsumowanie 
 
Wdrożenie systemu RFID jest decyzją całej firmy, ale dotyczy w głównej 

mierze logistyki przedsiębiorstwa. Pracownicy tego działu są w szczególności 
zainteresowani technicznymi parametrami systemu oraz kosztem inwestycji, 
gdyż z tego rozliczają się w pierwszej kolejności przed zarządem. Korzystają 
przy tym z pomocy innych działów, jednak często zapominają o niektórych 
aspektach analizy przedwdrożeniowej. Podejmując decyzję o wdrożeniu syste-
mu identyfikacji radiowej, przedsiębiorstwo musi dokonać bardzo szczegółowej 
analizy efektywności projektu, analizy finansowej i analizy ryzyka wdrożenia. 
Dopiero pozytywny wynik w tych trzech obszarach powinien stać się podstawą 
samego wdrożenia, przy czym proponowany w niniejszym artykule zakres prac 
jest absolutnym minimum, które przedsiębiorstwo musi wykonać. 
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RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION – ASSESSMENT OF EFFECTS  
AND RISKS OF IMPLEMENTATION 

 
 

Summary 
 

Implementation of RFID technology in the enterprise is a huge investment that  
requires a detailed analysis of the pre. Many companies have limited only to calculate 
the return on investment and to cursory assess the effects, without a closer assessment 
of the investment cost and the ability to finance it. This assess is mainly based on stu-
dies made by the company introducing RFID. This approach is not wrong but certainly 
not enough. If enterprise can not define costs independently at least needs to analyze the 
risk associated with different implementation scenarios. 
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ROLA OPAKOWAŃ W USPRAWNIANIU PRZEPŁYWÓW MATERIAŁOWYCH  
OD PRODUCENTA DO KONSUMENTA 

 
 
Słowa kluczowe: opakowanie, funkcje opakowań 
 
 
Wprowadzenie 

 
Znaczenie opakowań w procesach produkcji, obrotu towarowego i kon-

sumpcji nie budzi wątpliwości. Opakowania zajmują ważną pozycję w syste-
mach logistycznych, ponieważ około 90% wszystkich wyrobów, które są wy-
twarzane w świecie, wymaga stosowania odpowiednich zabezpieczeń1. Celem 
artykułu jest podjęcie próby przedstawienia znaczenia opakowań i siły ich 
wpływu na usprawnienie procesów łańcucha transportowo-magazynowego. 
Opakowania mają istotny wpływ na zagospodarowanie m.in. przestrzeni maga-
zynowej, wykorzystanie powierzchni ładownej środka transportu i mechaniza-
cję prac przeładunkowych. Ponadto zabezpieczają zapakowane wyroby przed 
zmianami jakościowymi i ubytkami ilościowymi2.  Przy coraz bardziej zaawan-
sowanych techniczno-technologicznie procesach dystrybucji różnego rodzaju 
dóbr i towarów, a szczególnie towarów konsumpcyjnych, rola opakowań 
w sprawnym, szybkim, a przede wszystkim tanim ich przemieszczeniu w cyklu 

                                                           
1  Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń, S. Krzyżaniak, ILiM, Poznań 2009, s. 186. 
2  Ibidem. 
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gospodarczym nabiera niemal strategicznego znaczenia. Rola opakowań jest 
szczególnie istotna w systemie przewozowym, w usprawnianiu i przyśpieszaniu 
procesów przeładunkowych, w zabezpieczaniu ilości i jakości towarów oraz 
w identyfikacji towarów w procesach dystrybucji w łańcuchach dostaw3.  

Należy pamiętać, że opakowania nie stanowią jedynie zabezpieczenia ła-
dunku na czas przewozu, ale mają także zapewniać kompletną ochronę i rekla-
mę marki w czasie transportu i w obrocie na rynkach międzynarodowych. Do 
niedawna opakowania (skrzynie, palety) były produktem jednorazowym, lecz 
konieczna redukcja kosztów i wymogi ochrony środowiska naturalnego zmie-
niają ten stan rzeczy4. Poszukuje się dróg ograniczenia ilości opakowań, a przez 
to i odpadów opakowaniowych. Jednym ze skutecznych sposobów jest maksy-
malizacja stosowania opakowań wielokrotnego użytku. Innymi sposobami mo-
gą być działania w kierunku ograniczenia liczby szczebli pakowania, ograni-
czenia objętości i masy opakowań. 

 
 

1. Pojęcie opakowania 
 
Przez pojęcie „opakowanie” należy rozumień powłokę pakowanego towa-

ru, dającą się oddzielić od niego i mającą za zadanie go chronić5.  Opakowanie 
jest jedną z form ochrony i zabezpieczania ładunku przed wpływami otoczenia 
oraz oddziaływaniem energii mechanicznej w czasie trwania całego procesu 
transportowego. Norma PN-0 79000 definiuje opakowanie jako „wyrób zapew-
niający utrzymanie określonej jakości pakowanych produktów, przystosowanie 
ich do transportu i składowania oraz prezentacji, a także chroniący środowisko 
przed szkodliwym oddziaływaniem niektórych produktów”. Według F.A. Pai-
nego opakowanie jest „sztuką, wiedzą i technologią przygotowania towarów do 
przewozu i sprzedaży” lub opakowanie można zdefiniować jako „sposób za-
pewnienia bezpiecznej dostawy towarów do ostatecznego konsumenta w dob-

                                                           
3  A. Korzeniowski, M. Skrzypek, G. Szyszka, Opakowania w systemach logistycznych, 

Biblioteka Logistyka, Poznań 2001, s. 26–27. 
4  Opakowania i logistyka. Nowa rola opakowań http://www.schoellerarcasystems. 

com/PL/Industry+Segments/Handel+detaliczny/Opakowania+i+logistyka+handel+detaliczny.htm. 
5  H.Ch. Pfohl, Systemy logistyczne, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001, s. 144. 
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rym stanie i przy najniższych kosztach”6. Często formułowane pojęcie opako-
wania mówi, że „opakowanie to całokształt funkcji, jakie powinno spełniać”. 
Opakowanie to także wyrób, który z punktu widzenia ekologii powinien być 
możliwie przyjazny środowisku, a więc możliwy do powtórnego wykorzysta-
nia, np. w wyniku recyklingu. Według Bradleya „opakowanie chroni to, co 
sprzedaje i sprzedaje to, co chroni”. Cichoń z kolei definiuje współczesne opa-
kowanie jako „zewnętrzną powłokę wytworu (produktu) znajdującego się we-
wnątrz”7.  

Wydaje się jednak, że wyczerpująca definicja opakowania powinna zawie-
rać charakterystykę najbardziej istotnych jego cech, do których można zali-
czyć8: 

– ochronę wyrobu w czasie magazynowania, transportu i użytkowania, 
a w niektórych przypadkach ochronę otoczenia przed ewentualnymi 
szkodliwymi wpływami wyrobu; 

– ułatwienie produkowania, przemieszczania, sprzedaży i użytkowania 
wyrobów; 

– informacje o wyrobie, a w szczególności o jego przydatności konsump-
cyjnej; 

– odpowiednie zaprezentowanie wyrobu (oddziaływanie psychologiczne 
na konsumenta dzięki swoim walorom estetycznym); 

– walory ekonomiczne. 
Na podstawie przytoczonych cech opakowanie można zdefiniować jako 

gotowy wytwór, posiadający odpowiednią konstrukcję, mający za zadanie 
ochronę opakowanego wyrobu przed szkodliwym oddziaływaniem czynników 
zewnętrznych (lub odwrotnie – ochronę otoczenia przed szkodliwym oddziały-
waniem wyrobu), umożliwiający przemieszczanie wyrobów podczas magazy-
nowania, transportu, sprzedaży i użytkowania, informujący o zawartości, dzięki 
swej estetyce oddziałujący na kupującego oraz posiadający walory ekonomicz-
ne9. Natomiast w rozumieniu ustawy o opakowaniach i odpadach opakowanio-
wych, opakowaniami są wprowadzone do obrotu wyroby wykonane z jakich-

                                                           
6  H. Mokrzyszczak, Ładunkoznawstwo, Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, War-

szawa 1977, s. 118. 
7  E. Gołembska, Kompendium wiedzy o logistyce, PWN Warszawa–Poznań 2002, s. 94.  
8  Logistyka..., s. 187.  
9  Słownik terminologii logistycznej, Biblioteka Logistyka, Poznań 2006, s. 116. 
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kolwiek materiałów, przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu, 
dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów, od surowców do towarów 
przetworzonych10. 

 
 

2. Funkcje opakowań 
 
Z punktu widzenia logistyki najistotniejszymi funkcjami opakowań są te, 

dzięki którym opakowania ułatwiają procesy przepływu materiałów i towarów 
albo wręcz je umożliwiają lub warunkują. Procesy logistyczne koordynują bo-
wiem przepływ materiałów i informacji na całej ich drodze od dostawców, po-
przez produkcję, dystrybucję i użytkownika końcowego, a nawet dalej, bo 
w niektórych wypadkach aż po utylizację odpadów czy kasację nieużytecznych 
pozostałości11. 

Do najważniejszych zatem funkcji opakowań należą12: 
– ochrona wyrobu przed destrukcyjnym wpływem czynników mecha-

nicznych, klimatycznych i biologicznych; 
– usprawnianie procesu transportu, magazynowania, składowania i prze-

mieszczania; 
– zabezpieczenie przeciwwstrząsowe i antykorozyjne wyrobów; 
– maksymalne ograniczenie wymiarów opakowania i jego masy; 
– racjonalne, oszczędne zużycie materiałów, szczególnie materiałów  

deficytowych; 
– stosowanie materiałów ekologicznych; 
– uzyskanie możliwie niskiego kosztu opakowania. 
Wymienione funkcje opakowań wskazują na systemowe ujęcie w proce-

sach logistycznych wszystkich elementów logistyki, w tym także opakowań. 
Takie podejście oznacza, że opakowania nie mogą być rozpatrywane tylko 
z jednego punktu widzenia, np. logistyki. Muszą one sprostać całemu zbiorowi 
wymagań. Stąd dobór i optymalizacja opakowań mogą mieć miejsce tylko przy 
uwzględnieniu wszystkich ich podstawowych funkcji.  

                                                           
10  Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, art. 3.1, 

DzU 2001, nr 63, poz. 638. 
11  A. Korzeniowski, M. Skrzypek, G. Szyszka, Opakowania..., s. 31–32. 
12  Logistyka..., s. 187. 
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Wymagania stawiane opakowaniom w powiązaniu z funkcjami, jakie po-
winny spełniać, przedstawiano w  tabeli 1.  

 
Tabela 1 

  
Wymagania stawiane opakowaniom w powiązaniu z funkcjami,  

jakie powinny spełniać 
 

Funkcje opakowań Wymagania stawiane opakowaniom 

Funkcje związane  
z OCHRONĄ 

– Mała wrażliwość na zmiany temperatury 
– Szczelność 
– Odporność na korozję 
– Odporność na przenikanie tłuszczu 
– Neutralność chemiczna 
– Trudna zapalność 
– Stabilność formy 
– Odporność na zderzenia 
– Odporność na nacisk statyczny 
– Odporność na rozrywanie 
– Podatność na piętrzenie 
– Odporność na wstrząsy 
– Znormalizowane wymiary 
– Łatwość manipulacji 

Funkcje 
OCHRONNE 

– Ułatwiające automatyzację  
– Możliwość ujmowania widłami wózków  
– Kształtujące jednostkę ładunkową 

Funkcje związane  
z TRANSPORTEM  

I MAGAZYNOWANIEM 

– Oszczędność przestrzeni ładownej 
– Oszczędność powierzchni magazynowej 
– Ekonomiczność 

Funkcje 
IDENTYFIKACYJNE  
I INFORMACYJNE 

– Oddziałujące reklamowo 
– Informacyjność 
– Umożliwiające identyfikację 
– Umożliwiające odróżnienie 
– Łatwość otwierania 
– Możliwość ponownego zamykania 

Funkcje związane 
ze SPRZEDAŻĄ 

Funkcje 
EKOLOGICZNE 

Funkcje związane  
z UŻYTKOWNIKIEM 

 

– Nadające się do ponownego wykorzy-
stania 

– Ekologiczność 
– Higieniczność 

Źródło: A. Korzeniowski, M. Skrzypek, G. Szyszka, Opakowania w systemach logis-
tycznych, Biblioteka Logistyka, Poznań 2001, s. 33. 
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3. Rodzaje opakowań 
 
W praktyce spotykana jest duża różnorodność opakowań. Mogą one być 

wytwarzane z różnorodnych materiałów, mieć różne konstrukcje, różny czas 
użytkowania i różny może być sposób ich wykorzystania. Kryteria podziału 
opakowań przedstawiono w tabeli 2.  

 
Tabela 2 

  
Kryteria i rodzaje opakowań 

 
Kryterium podziału 

opakowań Rodzaj opakowań 

1 2 

Drewniane (wytwarzane  z desek, sklejek, wikliny, płyt pilśnio-
wych). Do opakowań drewnianych zalicza się: beczki, skrzynie, 
klatki, kosze, łubianki 
Papierowo-tekturowe (wytwarzane z papieru pakowego, tektury 
falistej), np. pudła, bębny, worki, torby 
Metalowe (wytwarzane z blachy białej, czarnej i aluminiowej,  
np. puszki, pudła, wiadra, beczki, bębny) 
Szklane (wytwarzane ze szkła bezbarwnego lub barwionego,  
np. butelki, butle, słoiki, słoje, balony, ampułki) 
Ceramiczne (wytwarzane z porcelany i kamionki, np. słoje, zbiorniki) 
Z tkanin, np. worki, płachty 

Rodzaj użytego tworzy-
wa opakowaniowego 

Z tworzyw sztucznych (wytwarzane z polietylenu, polichlorku, 
winylu, bakelitu – dzięki dodatkom biooxydegradacyjnym two-
rzywa sztuczne mogą się utylizować już po dwóch latach,  
np. pudełka, beczki, folie, powłoki) 
Jednostkowe (stosowane w handlu detalicznym, służące do prze-
kazywania produktu użytkownikowi w miejscu zakupu) 
Transportowe (zapewniają ochronę zawartości przed narażeniami 
mechanicznymi, klimatycznymi i biologicznymi podczas procesu 
magazynowania i transportu) 

Funkcje, przeznaczenie 

Zbiorcze (służą do pakowania opakowań jednostkowych, zawiera-
ją wielokrotność opakowań jednostkowych produktów)  
Jednostkowe, częściowo osłaniające wyrób, np. pudła bez wieka 
Jednostkowe, całkowicie osłaniające wyrób, np. pudła z wiekiem, 
puszki, słoje czy ampułki 
Transportowe, częściowo osłaniające wyrób, np. kosze, skrzynie, 
klatki 

Forma konstrukcji 

Transportowe, całkowicie osłaniające wyrób, np. butle, bębny, 
kanistry  
Własne  
Obce  

Własność 

Dzierżawione 
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1 2 

Sprzedawane (ich wartość jest wkalkulowana w cenę) Forma obrotu 
Wypożyczone (np. opakowania transportowe) 
Jednokrotnego użytku, np. torby, owinięcia  Sposób wykorzystania 
Zwrotne (do wielokrotnego użytku) 
Nowe (po raz pierwszy uczestniczą w obrocie towarowym) Stopień zużycia 
Używane 
Ulegające naturalnemu procesowi rozkładu (np. Firma Amcor 
PET Packaging wprowadza butelki z materiałów odnawialnych, 
wytwarzane z biodegradowalnego materiału, opartego na poli-
kwasie mlekowym PLA, które rozkładają się w ciągu 75–80 dni  
w warunkach kompostowni – natomiast butelka plastikowa potrzebu-
je 100 lat) 

Ochrona środowiska 

Nieulegające biodegradacji 
Sztywne, nierozbieralne, np. pojemniki z tworzyw sztucznych 
Składane, np. pudła tekturowe 

Podatność na składanie  
i rozbieranie 

Rozbieralne, np. klatki lub skrzynki drewniane 

Źródło:  opracowanie własne na podstawie: Logistyka, red. D. Kisperska-Moroń,  
S. Krzyżaniak, ILiM, Poznań 2009, s. 188–190. 

 
 

4. System wymiarowy opakowań 
 
Ogromne ilości różnorodnych towarów, jakie wymieniamy dziś w skali 

globalnej, wymagają odpowiednich dla nich opakowań. Oznacza to, że we 
wszystkich ogniwach łańcucha logistycznego (produkcja, transport, magazyno-
wanie, dystrybucja) mamy do czynienia z dużą liczbą różnych opakowań, co 
sprzyja występowaniu wielu trudności, takich jak np.: 

– konieczność utrzymywania dużych zapasów opakowań o różnych wy-
miarach, 

– utrudniona organizacja zwrotu opakowań wielokrotnego użytku, 
– nieefektywne wykorzystanie powierzchni magazynowej, 
– brak racjonalnie wykorzystanej przestrzeni ładownej zewnętrznych 

środków transportu, 
– małoseryjna produkcja opakowań utrudniająca mechanizację pracy przy 

jednoczesnym zwiększeniu pracochłonności i kosztów wytwarzania.  
W celu ograniczenia tych niekorzystnych zjawisk przyjęto system wymia-

rowy opakowań, który ujednolica wymiary zewnętrzne, objętości, masy brutto, 
kształty oraz zaczepy i uchwyty jednostek ładunkowych. Stwarza to możliwość 
obsługi ładunków w jednym współzależnym układzie techniczno-ekonomicz-
nym, w skład którego wchodzą: 
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– pojemniki i opakowania jednostkowe, 
– palety, kontenery, 
– środki transportowe, 
– urządzenia ładunkowe, 
– magazyny. 
Stosowanie nowoczesnych metod produkcji, transportu i magazynowania 

wyrobów wymaga koordynacji i wzajemnego dostosowania wielu parametrów 
technicznych, dotyczących zarówno zagadnień konstrukcyjnych, jak i technolo-
gicznych. Ujednolicony system wymiarowy opakowań oparty na wspólnym 
module nie jest jednak w stanie objąć wszystkich wymiarów towarów na całym 
świecie, chociażby ze względu na różne ustawodawstwa narodowe. System ten 
powinien uwzględniać także wymiary: 

– ramp, bram magazynowych, dróg dojazdowych, 
– stosowanych urządzeń transportowych, 
– powierzchni magazynowych, 
– stosowanych urządzeń magazynowych, 
– przestrzeni ładownej środków transportowych, 
– stosowanych palet ładunkowych, 
– stosowanych opakowań transportowych, 
– stosowanych opakowań zbiorczych, 
– dostępnych materiałów opakowaniowych. 
Wszystkie te wymiary są ze sobą ściśle powiązane i współzależne, co 

przedstawia rysunek 1. Ich wzajemne niedostosowanie powoduje duże straty 
gospodarcze, wynikające np. z nieracjonalnego zużycia materiałów opakowa-
niowych oraz nieefektywnego wykorzystania powierzchni magazynowych 
i przestrzeni ładownej środków transportowych13. 

W Polsce ustalono i przyjęto system wymiarowy oparty w swych założe-
niach teoretycznych na tzw. systemie norweskim, tj. ustalającym wewnętrzne 
wymiary opakowań transportowych (w przeciwieństwie do szwajcarskiego,  
w którym ustala się zewnętrzne wymiary opakowań transportowych). System 
ten został ujęty w normie PN-89/O-79021 Opakowania – System wymiarowy 
(norma zgodna z normą ISO 3394:1984). Norma dotyczy opakowań o przekroju 
prostokątnym i kołowym. Określono w niej wymagania ogólne, dotyczące wy-
miarów opakowań jednostkowych i transportowych. Podano przykłady roz-

                                                           
13  A. Korzeniowski, M. Skrzypek, G. Szyszka, Opakowania..., s. 41. 
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mieszczenia na paletach warstw opakowań. Przedstawiono również schemat 
obliczania wymiarów opakowań jednostkowych14.  

 
 

 
 
Rys. 1. Schemat obliczania wymiarów opakowań jednostkowych 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: A. Korzeniowski, M. Skrzypek, G. Szysz-
ka, Opakowania..., s. 42. 

 
 
System wymiarowy opakowań opiera się na następujących zasadach15: 
– podstawą wyjściową systemu wymiarowego opakowań transportowych 

jest paleta ładunkowa o wymiarach 800 x 1200 mm,  
– dla opakowań prostopadłościennych obowiązują szeregi wymiarów 

wewnętrznych opakowań transportowych oraz szeregi wymiarów ze-
wnętrznych opakowań jednostkowych wkładanych do tych opakowań 
transportowych, 

– grubość ścianek opakowań transportowych powinna być wprost pro-
porcjonalna do ich wielkości i wynosi przeciętnie 5% wymiarów linio-
wych opakowań, 

– wykorzystanie powierzchni ładownej palety przez opakowania trans-
portowe o dnie prostokątnym powinno wynosić 100% (nie mniej niż  

                                                           
14  www.narzędziownie.pl. 
15  www.rynekpalet.pl. 
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90 %); dopuszczalne jest wystawanie opakowania poza obrzeże palety 
– maksymalnie + 40 mm na każdy wymiar liniowy, 

– jako największe wymiary liniowe opakowań transportowych przyjęto po-
mniejszone o 5% wymiary palety 800 x 1200 mm (tj. max. 760 x 1140 mm), 
a jako najmniejsze – graniczny wymiar opakowania – 190 mm, 

– dla środków transportowych i pomieszczeń magazynowych w przypadku 
palety ładunkowej (800 x 1200 mm) należy przewidzieć 900 x 1300 mm; 
jest to tzw. miejsce paletowe, które powstaje w wyniku powiększenia 
fizycznych wymiarów palety o tzw. luz manipulacyjny. 

Zasad systemu wymiarowego nie należy wprowadzać zbyt rygorystycznie. 
Jednakże należy go stosować wszędzie tam, gdzie pozwalają na to kształt  
i wielkość pakowanych wyrobów16. 

 
 

Podsumowanie 
 
Opakowanie jest to wyrób, który został użyty w celu stworzenia dodatko-

wej warstwy zewnętrznej w stosunku do innego wyrobu, mającej za zadanie 
ochronę produktu opakowanego przed szkodliwym oddziaływaniem czynników 
zewnętrznych i/lub ochronę otoczenia przed ewentualnym szkodliwym oddzia-
ływaniem produktu. Opakowanie umożliwia i/lub ułatwia przemieszczanie pro-
duktów w czasie ich wytwarzania, magazynowania, transportu, sprzedaży  
i użytkowania. Ponadto przekazuje informacje o zawartym w nim produkcie, 
sposobie postępowania z nim w czasie przemieszczania, a także o sposobach 
jego użytkowania. Opakowania nie służą jedynie jako zabezpieczenie ładunku 
na czas przejazdu, ale muszą zapewniać kompletną ochronę i reklamę marki 
w czasie transportu i w obrocie na rynkach międzynarodowych.  

Blisko 90% wszystkich produktów wytwarzanych w świecie wymaga sto-
sowania opakowań. Ich powiązania z nowoczesną techniką i organizacją obrotu, 
wpływ na wykorzystanie pojemności magazynów i środków transportu oraz 
zabezpieczenie jakości produktów każą zwracać na nie szczególną uwagę17. Od 
rodzaju i jakości opakowań zależy nie tylko stan wyrobu dostarczonego do od-
biorcy, ale też usprawnienie transportu czy efektywność wykorzystania po-

                                                           
16  Logistyka..., s. 195.  
17  A. Korzeniowski, Rosnąca rola opakowań w logistyce, „Logistyka” 2003, nr 5. 
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wierzchni i pojemności magazynowych18. Mają więc istotny wpływ na uspraw-
nianie procesów łańcucha transportowo-magazynowego, możliwość formowa-
nia jednostek ładunkowych, racjonalne zagospodarowanie przestrzeni ładownej 
środków transportu, efektywne zagospodarowanie powierzchni magazynowej 
i sprawne przemieszczenie opakowanych wyrobów.  
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PACKAGING AS AN IMPORTANT FACTOR  
IN IMPROVING THE SUPPLY CHAIN THROUGH FROM PRODUCER TO CONSUMER 

 
 

Summary 
 
The paper attempts to present the importance of packaging and the strength  

of their impact on the improvement of the transport and storage chain. Packaging re-
quirements are discussed in conjunction with the functions that must be met. In addi-

                                                           
18  Logistyka..., s. 193. 
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tion, the criteria were presented and the types of packaging and condition and imple-
ment the system dimensional packaging. Packing allow and facilitate the movement  
of products during their manufacture, storage, transport, sale and use. Communicate 
information contained in the product, how to proceed with it at the time of shipment, as 
well as how to use it. Packaging occupy an important position in logistics systems, due 
to the fact that approximately 90% of all products that are produced in the world re-
quires the use of appropriate safeguards. 

 
Translated by Mariusz Sowa 
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ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODBIORCY ZA NALEŻNOŚCI  
CIĄŻĄCE NA PRZESYŁCE 

 
 
Słowa kluczowe: należności ciążące na przesyłce, prawo przewozowe 
 
 
Wprowadzenie 

 
Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikowi pojęcia należności ciążą-

cych na przesyłce użytego w przepisie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 
1984 r. – Prawo przewozowe1 (dalej pr. przew.), który stanowi, że „Przez przy-
jęcie przesyłki i listu przewozowego odbiorca zobowiązuje się do zapłaty na-
leżności ciążących na przesyłce”.  

Wspomniany przepis jest sformułowany w sposób niezwykle lakoniczny. 
Przede wszystkim nie wynika z niego – podobnie jak z pozostałych przepisów 
ustawy Prawo przewozowe – co należy rozumieć przez pojęcie „należności 
ciążące na przesyłce”. Nie wiadomo, czy ustawodawcy chodziło o jakiekolwiek 
należności, które mogą powstać w związku z procesem transportowym, w tym 
również o przewoźne, które jest istotnym postanowieniem umowy przewozu, 
czy też tylko o należności, które powstają w trakcie wykonywania umowy 
przewozu, inne niż przewoźne. O ile omawiana regulacja jest zrozumiała w od-
niesieniu do należności przewoźnika, których powstania przewoźnik nie mógł 
                                                           

1 Tekst jedn. DzU 2000, nr 50, poz. 601 ze zm.  
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przewidzieć, zawierając umowę przewozu (np. kosztów przeładowania czy 
przepakowania wynikłych w trakcie przewozu), o tyle obciążanie odbiorcy 
odpowiedzialnością za przewoźne, do zapłaty którego na podstawie umowy 
zobowiązany jest nadawca przesyłki, może budzić wątpliwości.   

Wątpliwości te pogłębia brak w omawianym przepisie jakichkolwiek wa-
runków istnienia obowiązku po stronie odbiorcy i skorelowanego z nim upraw-
nienia przewoźnika. W szczególności przepis nie stanowi, czy należności, za 
które odpowiada odbiorca, muszą być uwidocznione w egzemplarzu listu prze-
wozowego towarzyszącym przesyłce i wydawanym wraz z nią odbiorcy. Regu-
lacja analogicznego obowiązku odbiorcy zawarta jest w przepisie art. 786 k.c., 
który stanowi jednak o należnościach przewoźnika oznaczonych w liście prze-
wozowym. Odesłanie do listu przewozowego zawiera także postanowienie  
art. 13 ust. 2 konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego 
towarów (CMR) z 1956 roku2. Inne konwencje międzynarodowe (kolejowa, 
lotnicze)3 kwestię tę regulują w sposób mniej klarowny, odsyłając do należności 
wynikających z umowy przewozu. 

Innym problemem jest to, czy prawo przewoźnika do żądania należności, 
o których mowa, jest uwarunkowane w jakikolwiek sposób treścią umowy łą-
czącej przewoźnika z nadawcą. Chodzi w szczególności o odpowiedź, czy prze-
woźnik może żądać zapłaty należności także wówczas, gdy umowa łącząca go 
z przewoźnikiem obowiązek pokrycia należności przypisuje wprost nadawcy 
lub innej jeszcze osobie trzeciej (tzw. płatnikowi). Wiąże się z tym kwestia 
charakteru regulacji, a mianowicie, czy przepis ma charakter względnie obo-
wiązujący, a co za tym idzie – problem może być odmiennie uregulowany 
w drodze umowy, czy też charakter imperatywny. 

                                                           
2 DzU 1962, nr 49, poz. 238 ze sprost. 
3 Chodzi o konwencję berneńską z 1980 r. o międzynarodowym przewozie kolejowym 

(COTIF) w brzemieniu przyjętym protokołem zmian z 1999 r. wraz z przepisami ujednoliconymi 
o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (RU/CIM), stanowiącym załącznik B 
do tej konwencji (DzU 2007, nr 100, poz. 674 z późn. zm.), konwencję warszawską z 1929 r.  
o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego 
(DzU 1933, nr 8, poz. 49 z późn. zm.), znowelizowaną tzw. protokołem haskim z 1955 r.  
(DzU 1963, nr 33, poz. 189) oraz uzupełnioną konwencją podpisaną w Guadalajara w 1961 r.  
o ujednostajnieniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego 
wykonywanego przez inną osobę niż przewoźnik umowny (DzU 1965, nr 25, poz. 167), a także 
konwencję montrealską z 1999 r. o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynaro-
dowego przewozu lotniczego (DzU 2007, nr 37, poz. 235). 
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Odrębną kwestią jest również to, czy przewoźnik może żądać zapłaty na-
leżności od odbiorcy także wówczas, gdy przesyłka została mu wydana bez 
jakichkolwiek zastrzeżeń co do istnienia ciążących na niej należności. Nie moż-
na bowiem pominąć okoliczności, że z chwilą wydania przesyłki odbiorcy wy-
gasa ustawowe prawo zastawu na przesyłce, zabezpieczające należności prze-
woźnika przewidziane przepisem art. 57 pr. przew.4     

 
 

1.  Orzecznictwo Sądu Najwyższego 
 
Wielość problemów wynikających z omawianego przepisu spowodowała, 

że był on przedmiotem kilku opublikowanych wyroków Sądu Najwyższego, 
w których sąd ten dokonał jego wykładni.  

Jednym z pierwszych orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy był wyrok 
z dnia 19 marca 1999 roku, sygn. akt II CKN 231/985. Stan faktyczny sprawy 
przedstawiał się następująco: przewoźnik – Polskie Koleje Państwowe – zażą-
dał od odbiorcy przesyłki wagonowej miału węglowego zapłaty kwoty 
16.413,39 zł wraz z odsetkami z tytułu nieopłaconego przewoźnego, przy czym 
nadawca tej przesyłki w liście przewozowym zawarł postanowienie, że opłace-
nie przewoźnego przekazuje odbiorcy.  

Sąd pierwszej instancji powództwo oddalił, uzasadniając swoje rozstrzy-
gnięcie treścią obowiązującego wówczas przepisu § 32a ust. 2 zd. 2 rozporzą-
dzenia Ministra Komunikacji z dnia 21 czerwca 1985 r. w sprawie wykonania 
przepisów ustawy – Prawo przewozowe6, z którego wynikało, że w wypadku 
odmowy zapłacenia przekazanych należności przez odbiorcę nadawca opłaca je 
wraz z odsetkami. Wyrok ten zaskarżył powodowy przewoźnik, a sąd apelacyj-
ny apelację uwzględnił, uznając, że wyżej wymieniony przepis rozporządzenia 
nie może zmienić zasady wynikającej z ustawy, m.in. z art. 51 ust. 1 pr. przew., 

                                                           
4 Zgodnie z art. 57 ust. 1 pr. przew. „Przewoźnikowi przysługuje prawo zastawu na prze-

syłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikających z umowy przewozu, z wyjątkiem przesyłek 
organów władzy i administracji państwowej oraz organów wymiaru sprawiedliwości i ścigania”. 
Zgodnie zaś z ust. 2 ww. artykułu „Prawo zastawu może być wykonywane, dopóki przesyłka 
znajduje się u przewoźnika lub u osoby, która ją dzierży w jego imieniu, albo dopóki może nią 
rozporządzać na podstawie dokumentów”. 

5 Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna (OSNC) 1999/10/179. 
6 DzU nr 29, poz. 128. 
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i zmienił niekorzystny dla przewoźnika wyrok, zasądzając od odbiorcy docho-
dzoną kwotę.  

Kasację od powyższego wyroku wniósł pozwany odbiorca, zarzucając są-
dowi apelacyjnemu m.in. naruszenie przepisu art. 51 ust. 1 pr. przew. Sąd Naj-
wyższy kasację oddalił jako nieuzasadnioną. Sąd ten stwierdził, że wynikające 
z art. 51 ust. 1 pr. przew. zobowiązanie odbiorcy przesyłki do zapłaty ciążących 
na niej należności jest jego samoistnym zobowiązaniem wobec przewoźnika, 
a obowiązek ten istnieje nawet wówczas, gdy ze stosunku prawnego wynikało, 
że należność ta będzie obciążać nadawcę. Okoliczność, że odbiorca poprzez 
przyjęcie przesyłki i listu przewozowego staje się zobowiązany do zapłaty 
przewoźnego, nie zwalania jednak z obowiązku zapłaty tej należności nadawcy. 
Obowiązek zapłaty przewoźnego przez nadawcę wynika bowiem z tego, że to 
on jest kontrahentem przewoźnika. Odbiorca przyjmujący przesyłkę i list prze-
wozowy staje się tym samym kumulatywnie przystępującym do długu. 

Rozwinięcia powyższego poglądu dokonał Sąd Najwyższy w wyroku  
z dnia 26 stycznia 2006 roku, sygn. akt V CSK 59/057, mając na uwadze nastę-
pujący stan faktyczny: przewoźnik PKP S.A. wytoczył powództwo o zapłatę 
przewoźnego przeciwko Holdingowi Węglowemu S.A. (nadawcy) i Elektrow- 
ni „K” S.A. (odbiorcy przesyłki w postaci węgla). W liście przewozowym 
nadawca wskazał jako płatnika przewoźnego podmiot trzeci, niewystępującą  
w sporze spółkę z o.o., którą łączyła z powódką umowa specjalna i umowa roz-
liczeniowa. W procesie, w charakterze interwenienta ubocznego, wystąpiła też 
spółka „C” S.A., którą łączyła z odbiorcą umowa spedycji.  

Sąd pierwszej instancji wydał wyrok niekorzystny dla powodowego prze-
woźnika, od którego wniósł on apelację. Sąd apelacyjny uwzględnił w części 
apelację i zasądził od pozwanych: nadawcy i odbiorcy przesyłki kwotę 
3.284.378,18 zł wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem, że zapłata w całości lub 
w części dokonana przez jednego z pozwanych zwalania z obowiązku zapłaty 
drugiego z nich do wysokości dokonanej zapłaty. Sąd uznał tym samym, że 
pozwani odpowiadają in solidum, w oparciu o różne podstawy prawne8. W po-
zostałej części sąd ten powództwo oddalił. Wydając przedmiotowe rozstrzy-

                                                           
7 System Informacji Prawnej LEX nr 346077. 
8 M. Stec stoi na stanowisku, że zobowiązanie nadawcy i odbiorcy do zapłaty przewoź-

nego wynika z jednej i tej samej czynności prawnej, jaką jest umowa przewozu, a zatem należy 
uznać, że kumulatywne przystąpienie do długu jest przejawem odpowiedzialności solidarnej. 
Patrz M. Stec, Umowa przewozu w transporcie towarowym, Kraków 2005, s. 240.  
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gnięcie sąd apelacyjny podniósł przede wszystkim, że wskazanie w liście prze-
wozowym przez nadawcę podmiotu trzeciego jako płatnika opłacającego prze-
woźne, jak również przyjęcie tak wypełnionego listu przewozowego przez 
przewoźnika, nie oznacza jeszcze, że dokonując tych czynności zwolnił on 
z długu (zapłaty przewoźnego) nadawcę i odbiorcę. Odnośnie do zasądzenia 
wyżej wymienionych należności od odbiorcy sąd ten uznał, że przepis art. 51 
ust. 1 pr. przew. ma charakter bezwzględnie obowiązujący, co oznacza, że stro-
ny umowy przewozu nie mogły go zmienić umową, a nadto, że zgoda powodo-
wego przewoźnika na zapłatę przewoźnego przez podmiot trzeci (płatni- 
ka) w ramach systemu rozliczeniowego nie jest jednoznaczna z rezygnacją 
przez tego przewoźnika z uprawnień przysługujących zgodnie z treścią  
art. 51 pr. przew.   

Skargi kasacyjne od wyżej wspomnianego wyroku wnieśli wszyscy 
uczestnicy postępowania, a Sąd Najwyższy je oddalił. Odnośnie do zarzutu obu 
pozwanych i interwenienta ubocznego, dotyczącego naruszenia przez sąd apela-
cyjny przepisu art. 51 ust. 1 pr. przew., Sąd Najwyższy stwierdził, że  w spra-
wie brak jest jakichkolwiek podstaw do uznania, iż nastąpiło umowne wyłącze-
nie stosowania przedmiotowego przepisu. Sąd ten przyjął za wcześniejszym 
wyrokiem z dnia 7 grudnia 2005 roku9, że dla wystąpienia takiego skutku ko-
nieczne byłoby wyraźne wskazanie wyłączenia stosowania tego przepisu w li-
ście przewozowym, a nie jedynie wskazanie podmiotu trzeciego jako płatnika. 
Wskazanie takie nie jest bowiem równoznaczne ze zwolnieniem nadawcy lub 
odbiorcy przesyłki z obowiązku zapłaty należności przewozowych, jeżeli sku-
tek taki nie został wyraźnie zastrzeżony między stronami umowy przewozu oraz 
między przewoźnikiem a odbiorcą przesyłki. Ponadto Sąd Najwyższy podkreś-
lił, że o zastosowaniu przepisu art. 51 ust. 1 pr. przew. wobec odbiorcy przesył-
ki rozstrzyga jego zachowanie się, polegające na odbiorze przesyłki i listu 
przewozowego. Jest to bowiem uprawnienie odbiorcy, a nie jego obowiązek. 
Skorzystanie przez odbiorcę z tego uprawnienia skutkuje jednak aktualizacją 
jego zobowiązania określonego tym przepisem, o ile przewoźnik nie zwolnił go 
z tego obowiązku. W przedmiotowej sprawie odbiorca nie wykazał zaś, że do-
szło do skutecznego zwolnienia go przez powodową spółkę z obowiązku 
świadczenia wynikającego z art. 51 ust. 1 pr. przew. Sąd zauważył także, że 

                                                           
9 Sygn. akt V CK 405/05, wyrok niepublikowany. 
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przepis art. 51 ust. 1 pr. przew. jako przepis szczególny wyłącza zastosowanie 
przepisu art. 786 k.c. w związku z art. 90 pr. przew. 

W kolejnym wyroku, również z dnia 26 stycznia 2006 roku, sygn. akt V 
CSK 111/0510, wydanym na tle stanu faktycznego analogicznego jak w powyżej 
przywołanej sprawie V CSK 59/05, polegającego na tym, że nadawca w liście 
przewozowym wskazał także podmiot trzeci, niebędący odbiorcą przesyłki, jako 
płatnika opłat przewozowych, a przewoźnik pozwał o zapłatę nadawcę i odbior-
cę, Sąd Najwyższy, oddalając apelację pozwanych od wyroku sądu apelacyjne-
go, zasądzającego od nich in solidum na rzecz powódki opłaty przewozowe, 
rozwinął tezy przyjęte we wcześniejszych swoich wyrokach. Odnosząc się m.in. 
do argumentacji pozwanego odbiorcy zawartej w skardze kasacyjnej, w której 
odbiorca stał na stanowisku, że przewoźnik, który nie skorzystał z przysługują-
cego mu uprawnienia wynikającego z przepisu art. 57 pr. przew., czyli ustawo-
wego prawa zastawu na przesyłce w celu zabezpieczenia roszczeń wynikają-
cych z umowy przewozu, spowodował tym samym wygaśnięcie roszczenia 
wynikającego z art. 51 ust. 1 pr. przew. – argumentacji tej nie podzielił. Sąd 
Najwyższy stwierdził bowiem, że celem przepisu art. 57 pr. przew. nie jest 
zwolnienie kogokolwiek od odpowiedzialności, lecz wzmocnienie pozycji 
prawnej przewoźnika. Przewoźnik taki zyskuje dzięki temu ex lege zabezpie-
czenie swoich wierzytelności poprzez możliwość prowadzenia egzekucji, w try-
bie przepisów o sądowym postępowaniu egzekucyjnym, z obciążonej prawem 
zastawu przesyłki. Wydając odbiorcy dokumenty uprawniające do rozporzą-
dzania przesyłką (np. list przewozowy) lub przesyłkę, przewoźnik traci jedynie 
zabezpieczenie. Za trafny uznał też Sąd Najwyższy pogląd, zgodnie z którym 
przepis art. 51 ust. 1 pr. przew. nie łączy odpowiedzialności odbiorcy przesyłki 
z odpowiedzialnością innych osób wobec przewoźnika, szczególnie z odpowie-
dzialnością nadawcy. Dług odbiorcy powstaje tu bowiem ex lege z chwilą przy-
jęcia przesyłki wraz z listem przewozowym i istnieje, co do zasady, niezależnie 
od długu jakiejkolwiek innej osoby wobec przewoźnika, a więc w interesie 
przewoźnika następuje zastąpienie odpowiedzialności rzeczowej odpowiedzial-
nością osobistą odbiorcy. Sąd stwierdził przy tym, że zakres tej odpowiedzial-
ności obejmuje wszystkie należności ciążące na przesyłce, w tym również nie-
opłacone przewoźne. Od obowiązku zapłaty tych należności odbiorcę zwalnia 
dopiero ich uiszczenie przez inną osobę (dłużnika), jest to zatem klasyczny 

                                                           
10 System Informacji Prawnej LEX nr 346079. 
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przykład odpowiedzialności in solidum. Sąd Najwyższy nie rozstrzygnął jednak 
o tym, czy przepis art. 51 ust. 1 pr. przew. ma charakter bezwzględnie obowią-
zujący, czy też nie, zaznaczając jedynie, że kwestia ta jest sporna w doktrynie, 
ale dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy nie ma znaczenia, co czyni zbytecz-
nym jej rozważanie w niniejszej sprawie.  

Można rzec, że kształtowanie się linii orzecznictwa Sądu Najwyższego 
w sprawie odpowiedzialności odbiorcy za należności ciążące na przesyłce miało 
charakter modelowy. Tezy kolejnych wyroków Sądu Najwyższego wzbogacały 
i rozwijały idee, które wynikały z orzeczeń poprzednich. Nie ma jakichkolwiek 
sprzeczności pomiędzy kolejnymi wyrokami, co więcej, tezy kolejnych wyro-
ków są konsekwencją poprzednich. Sąd Najwyższy w swoim stanowisku doty-
czącym omawianego przepisu opowiada się za szerokim rozumieniem pojęcia 
należności ciążących na przesyłce, obejmując nim m.in. przewoźne. Obowiązek 
odbiorcy pokrycia tych należności, zdaniem Sądu Najwyższego, wynika z mocy 
samego prawa, konstytuuje się poprzez przyjęcie przez odbiorcę listu przewo-
zowego i przesyłki, i jest niezależny od umowy stron. Sam przepis art. 51  
pr. przew. ma charakter bezwzględnie obowiązujący (imperatywny). Przewoź-
nik może żądać zapłaty należności, o których mowa, także po wydaniu przesył-
ki odbiorcy (bez zastrzeżeń dotyczących istnienia tych należności). Obowiązek 
ten istnieje zatem niezależnie od ustawowego prawa zastawu zabezpieczającego 
jego wykonanie.    

 
 

2. Ocena regulacji 
 

Pomimo tak ugruntowanego orzecznictwa Sądu Najwyższego przepis  
art. 51 ust. 1 pr. przew. nie przestaje budzić kontrowersji, szczególnie natury 
etycznej. Należy odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w dobie gospodarki wolno-
rynkowej przepis ten jest potrzebny, a jeżeli tak, to czy w obecnym kształcie nie 
chroni w nadmierny i uprzywilejowany sposób jednej ze stron procesu transpor-
towego, jaką jest przewoźnik, kosztem odbiorcy.  

Nie można zapominać, że przepis został ukształtowany w zupełnie innych 
warunkach społeczno-gospodarczych niż te, w których obecnie żyjemy. Wzo-
rowany był na stosownym postanowieniu poprzednio obowiązującego dekretu 
o przewozie przesyłek i osób kolejami, który charakteryzował się nadmiernym 
uprzywilejowaniem interesów przewoźnika. Było to konsekwencją zasady 
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szczególnej ochrony mienia państwowego (znakomita większość przedsię-
biorstw przewozowych, w tamtym czasie, miała formę przedsiębiorstw pań-
stwowych). Zasada ta jest dziś całkowicie nieaktualna. Szczególna ochrona 
interesów przewoźnika w żadnej mierze nie jest zdeterminowana przynależno-
ścią do określonego sektora gospodarki. Wprawdzie ustawodawca wprowadza 
niekiedy szczególne regulacje, mające na celu ponadstandardową ochronę inte-
resów określonych podmiotów, polegające na możliwości żądania przez te 
podmioty świadczenia umownego nie tylko od drugiej strony umowy, lecz tak-
że od osoby trzeciej, ale jednocześnie wprowadza określone warunki i granice 
tej odpowiedzialności. W szczególności osoba trzecia, ponosząca odpowie-
dzialność, musi mieć świadomość warunków umownych i możliwość choćby 
dorozumianej ich akceptacji. Przykładem jest rozwiązanie przyjęte w regulacji 
dotyczącej umowy o roboty budowlane, w którym sytuacja prawna podwyko-
nawcy została wzmocniona poprzez możliwość żądania przez niego zapłaty 
wynagrodzenia bezpośrednio od inwestora, ponoszącego solidarną odpowie-
dzialność z drugą stroną umowy wobec podwykonawcy, czyli wykonawcą  
(art. 647(1) k.c.). Warunkiem tej odpowiedzialności jest jednak możliwość za-
poznania się i akceptacja postanowień umowy. 

Przepis art. 51 ust. 1 pr. przew. warunku tego nie spełnia. Przy interpreta-
cji, jaką nadał mu Sąd Najwyższy, odbiorca może być pociągnięty do odpowie-
dzialności za zobowiązania, których nie zaciągnął i o których nie wiedział 
w momencie odbioru przesyłki. Co więcej, mógł być przekonany o tym, że 
należności te zostały uregulowane przez inną osobę (nadawcę), zgodnie z umo-
wą łączącą go z tą osobą, a kwotę tych należności zawartą w cenie kupowanego 
od nadawcy-sprzedawcy towaru mógł już zapłacić. Trudno bronić poglądu, że 
ryzyko takiej sytuacji jest normalnym ryzykiem gospodarczym, sprowadzają-
cym się do właściwego wyboru kontrahenta. Jak widać ze stanów faktycznych 
przytoczonych orzeczeń, czasem podmiotem umownie odpowiedzialnym wobec 
przewoźnika jest inna osoba, z którą odbiorca nie zawierał jakiejkolwiek umo-
wy i o której istnieniu może nie wiedzieć. Dlatego też trudno się dziwić, że  
w literaturze podnoszone są głosy wskazujące na sprzeczność omawianej regu-
lacji (zwłaszcza przy wykładni zastosowanej przez Sąd Najwyższy) z zasadą 
pewności obrotu.  

I tak np. M. Stec stoi na stanowisku, że warunkiem skutecznej możliwości 
wystąpienia przez przewoźnika  wobec odbiorcy z roszczeniem o zapłatę należ-
ności ciążących na przesyłce jest uprzednie poinformowanie go o naturze i wy-



Odpowiedzialność odbiorcy… 

 

193 

 

sokości tych należności. Tylko wówczas bowiem odbiorca może podjąć świa-
domą konsekwencji decyzję o odbiorze przesyłki i listu przewozowego. Jeżeli 
zatem przewoźnik nie zgłasza w chwili odbioru przesyłki żadnych roszczeń 
wobec odbiorcy, a z listu przewozowego wynika jednoznacznie, kto jest zobo-
wiązany do zapłaty przewoźnego (a nie jest nim odbiorca) i nie ma żadnej 
wzmianki o jego niezapłaceniu, to tym samym wygasa zobowiązanie i wygasa 
uprawnienie przewoźnika, wynikające z przepisu art. 51 ust. 1 pr. przew.11 Sta-
nowisko to podziela także K. Wesołowski, stwierdzając, że za taką jego wy-
kładnią przemawia właśnie zasada pewności obrotu12.  

Zasada bezpieczeństwa obrotu nie wynika wprawdzie bezpośrednio z Kon-
stytucji RP, ale można ją wyprowadzić z przepisu art. 2 konstytucji, który sta-
nowi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym. 
Można zatem bronić poglądu, iż przepis art. 51 ust. 1 pr. przew. jest sprzeczny 
z konstytucją. Konieczna jest więc jego zmiana poprzez precyzyjne określenie 
rodzaju należności, których przewoźnik może domagać się od odbiorcy, oraz 
warunków, jakie muszą być spełnione dla zaistnienia tego obowiązku.  

W aktualnym stanie prawnym pozostaje jedynie przyłączenie się do poglą-
dów wyżej wymienionych autorów.  
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11 M. Stec, Umowa przewozu..., s. 240–241. 
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THE CONSIGNEE’S LIABILITY FOR THE CHARGES  
AND OTHER EXPENSES CHARGEABLE AGAINST THE GOODS 

 
 

Summary 
 
Article 51.1 of Polish Transport Law of 15 November 1984 states that „By reason 

of his acceptance of the goods and the consignment note the consignee undertakes  
to pay the charges and other expenses chargeable against the goods”. The provision is 
formulated in a rather laconic way. Because of that, the provision causes many prob-
lems with its interpretation which were reviewed in many decisions of the Supreme 
Court of Poland. The author presents how the position of the Supreme Court has been 
evolving. She points out that the judgments of the Supreme Court do not solve the ethi-
cal problems which are caused by the said provision. The author also presents views  
of other authors who do not accept the Supreme Court’s position. They approve another 
interpretation of the said provision. According to the author their interpretation is more 
accurate and it corresponds with the rules of modern economy. 

At the end the author stresses the need for change of the said provision. 
 

        Translated by Daniel Dąbrowski 
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STOSOWANIE KONWENCJI CMR DO ODCINKA DROGOWEGO  
PRZEWOZU MULTIMODALNEGO 

 
 
Słowa kluczowe: transport multimodalny, konwencja CMR, transport drogowy 
 
 
Wprowadzenie 

 
Do dziś nie udało się wprowadzić w życie multilateralnej konwencji, która 

dotyczyłaby przewozów multimodalnych, to jest przewozów wykonywanych co 
najmniej dwoma środkami z różnych gałęzi transportu, na podstawie jednej 
umowy1. Próby opracowania takiej konwencji podejmowane były w przeszłości 
wielokrotnie, jednakże żaden z przygotowanych projektów nie wszedł w życie2. 
Tymczasem rola przewozów multimodalnych rośnie już od lat, co łączy się 
głównie z konteneryzacją przewozów, która pozwala ograniczyć czas i koszty 
związane z przeładunkiem3. Brak jednolitych przepisów dotyczących umowy 
multimodalnego przewozu towarów powoduje trudności w ustaleniu, jakie prze-

                                                           
1  Por. np. Z. Kwaśniewski, Umowa multimodalnego przewozu towarów w obrocie 

międzynarodowym, UMK, Toruń 1989, s. 15–16; K.F. Haak, M. Hoeks, Arrangements of inter-
modal transport in the field of conflicting conventions, „The Journal of International Maritime 
Law” 2004, nr 10, s. 422 (przypis 2). 

2  Projekty te opisują m.in.: Z. Kwaśniewski, Umowa multimodalnego przewozu...,  
s. 34–53; M. Hoeks, Multimodal Transport Law, Wolters Kluwer 2010, s. 19–23. 

3  M. Hoeks, Multimodal…, s. 2–4. 
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pisy prawa krajowego czy też międzynarodowego będą miały zastosowanie do 
całego przewozu bądź do jego poszczególnych odcinków. Różnice pomiędzy 
reżimami odpowiedzialności w poszczególnych konwencjach gałęziowych są 
natomiast bardzo duże. Dotyczą one w szczególności ograniczenia wysokości 
odszkodowania, przedawnienia, jurysdykcji. Przykładowo można wskazać, że 
odpowiedzialność przewoźnika drogowego za całkowite lub częściowe zaginię-
cie towaru jest ograniczona do 8,33 SDR za kilogram, podczas gdy odpowie-
dzialność przewoźnika lotniczego – do kwoty 17 SDR za kilogram. Z drugiej 
jednak strony przewoźnik lotniczy może powoływać się na ograniczenie odpo-
wiedzialności, nawet wówczas, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażą-
cego niedbalstwa, czego nie dopuszcza konwencja CMR4. 

Strony zawierające umowę multimodalnego przewozu towarów nie mają 
zatem, w chwili jej zawierania, pewności co do reżimu prawnego, jakiemu 
umowa ta będzie podlegać. Negatywnym skutkiem takiego stanu rzeczy jest też 
istnienie po stronie przewoźników tendencji do regulowania umowy w wyda-
wanych przez nich warunkach ogólnych, które – w większości przypadków – 
będą jednostronnie korzystne dla przewoźnika, a niekorzystne dla nadawcy. To, 
czy zastrzeżenie takich warunków przez przewoźnika jest skuteczne, będzie 
w dużej mierze uzależnione od rozstrzygnięcia, czy do poszczególnych odcin-
ków przewozu znajdą zastosowanie przepisy poszczególnych konwencji gałę-
ziowych, które w sposób bezwzględnie obowiązujący regulują niektóre aspekty 
związane z wykonywaniem przewozu, w szczególności dotyczące odpowie-
dzialności przewoźnika za szkodę powstałą podczas przewozu. 

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problemu stosowania kon-
wencji CMR do drogowego odcinka przewozu multimodalnego. Analizie pod-
dano dotyczące tej kwestii orzecznictwo sądów zagranicznych oraz podjęto 
próbę sformułowania wniosków o charakterze ogólnym. 

 
 
 

 
                                                           

4  Konwencja o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR) i pro-
tokół podpisania sporządzone w Genewie dnia 19 maja 1958 r. (DzU 1962, nr 49, poz. 238  
z późn. zm.). Konwencja ta zwana jest dalej Konwencją, konwencją CMR lub CMR. 
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Tabela 1 
 

Ograniczenia wysokości odszkodowania w poszczególnych konwencjach gałęziowych 
 

Transport  
morski 

Transport  
śródlądowy 

Transport 
drogowy 

Transport 
kolejowy 

Transport  
lotniczy 

Reguły Hasko- 
-Visbijskie 

CMNI CMR COTIF-CIM konwencja war-
szawska i montre-
alska 

2 SDR/kg lub 
666,67 SDR  
za opakowanie 
bądź jednostkę 

2 SDR/kg lub 
667,67 SDR  
za opakowanie 
bądź jednostkę 

8,33 SDR/kg 17 SDR/kg 17 SDR/kg 

Źródło: M. Hoeks, Multimodal..., s. 15. Poszczególne skróty oznaczają: Reguły Hasko- 
-Visbijskie – Konwencja międzynarodowa o ujednostajnieniu niektórych zasad 
dotyczących konosamentów, podpisana w Brukseli dnia 25 sierpnia 1924 r. 
(DzU 1937, nr 33, poz. 258 z późn. zm.); CMNI – konwencja budapesztańska 
w sprawie umowy przewozu ładunków żeglugą śródlądową (CMNI) z dnia  
3 października 2000 r. (nieratyfikowana jeszcze przez Polskę); COTIF-CIM – 
konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) z dnia 9 maja 
1980 r. w brzmieniu przyjętym Protokołem zmian z dnia 3 czerwca 1999 r. 
(DzU 2007, nr 100, poz. 674 z późn. zm.); konwencja warszawska – konwen-
cja o ujednostajnieniu niektórych prawideł, dotyczących międzynarodowego 
przewozu lotniczego, podpisana w Warszawie dnia 12 października 1929 r. 
(DzU 1933, nr 8, poz. 49 z późn. zm.); konwencja montrealska – konwencja  
o ujednoliceniu niektórych prawideł dotyczących międzynarodowego przewo-
zu lotniczego, sporządzona w Montrealu dnia 28 maja 1999 r. (DzU 2007, 
nr 37, poz. 235). 

 
 

1. Zakres zastosowania konwencji CMR – uwagi wstępne 
 
Zakres zastosowania konwencji CMR został określony w jej art. 1. Zgod-

nie z ustępem pierwszym tego artykułu „Niniejszą Konwencję stosuje się do 
wszelkiej umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów pojazdami, nieza-
leżnie od miejsca zamieszkania i przynależności państwowej stron, jeżeli miej-
sce przyjęcia przesyłki do przewozu i miejsce przewidziane dla jej dostawy, 
stosownie do ich oznaczenia w umowie, znajdą się w dwóch różnych krajach, 
z których przynajmniej jeden jest krajem umawiającym się”. Ponadto w ustę- 
pie 2 wskazano, że Konwencja znajduje zastosowanie także wówczas, gdy 
przewozy mieszczące się w jej ramach są wykonywane przez państwa lub rzą-
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dowe instytucje albo organizacje, a w ustępie 3 wyłączono z zakresu jej zasto-
sowania przewozy pocztowe, przewóz zwłok i rzeczy przesiedlenia. Przepis  
art. 2 ust. 1 CMR stanowi natomiast, że Konwencja znajduje zastosowanie rów-
nież wtedy, kiedy pojazd zawierający towary jest przewożony na części drogi 
morzem, koleją, śródlądową drogą wodną lub powietrzem bez przeładunku5. 
Postanowienie to jest jedynym postanowieniem Konwencji, które wprost doty-
czy transportu multimodalnego. Warto jeszcze dodać, że w protokole podpisa-
nia Konwencji znalazło się stwierdzenie, zgodnie z którym jej strony zobowią-
zywały się do wynegocjowania konwencji w sprawie umowy o przewóz kom-
binowany. 

Sposób sformułowania art. 1 ust. 1 CMR już na pierwszy rzut oka budzi 
wątpliwości co do stosowania Konwencji w przypadku przewozów multi-
modalnych. W myśl tego przepisu Konwencja znajduje zastosowanie do umowy 
o zarobkowy przewóz drogowy towarów, a nie do samego drogowego przewo-
zu towarów6. Można by zatem prima facie przyjąć, że nie dotyczy ona sytuacji, 
w której na podstawie umowy przewoźnik zobowiązał się przewieźć towar in-
nym środkiem transportu niż pojazd drogowy, nawet jeżeli następnie faktycznie 
przewiózł towar drogą. Ponadto umowa musi określać miejsce przyjęcia prze-
syłki do przewozu i miejsce dostawy w dwóch różnych krajach – chodzi tu przy 
tym o miejsca przyjęcia przesyłki do przewozu drogowego. Czy zatem Kon-
wencja znajduje zastosowanie w sytuacji, gdy strony umówiły się na przewóz 
towaru samolotem, dopuszczając przewóz drogą na części trasy, jednak nie 
określiły w umowie, na jakim odcinku przewóz będzie dokonywany drogą? 

 
 

2. Sprawa Quantum jako przykład problemu 
 
Modelowym przykładem sprawy, w której powstała wątpliwość co do sto-

sowania konwencji CMR do przewozu multimodalnego, jest sprawa Quantum 
Corporation Inc. i inni przeciwko Plane Trucking Ltd. i innym, rozstrzygnięta 
przez angielski Court of Appeal wyrokiem z dnia 27 marca 2002 roku7. Stan 

                                                           
5  Przewóz taki nazywany jest przewozem „na barana” (piggy-back). 
6  Zwracają na to uwagę m.in. A. Messent, D.A. Glass, CMR: Contract for the Interna-

tional Carriage of Goods by Road, LLP, London 1995, s. 13. 
7  „European Transport Law” 2004, s. 535 i n. 
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faktyczny sprawy przedstawiał się następująco: ładunek 11 250 twardych dys-
ków został nadany przez Quantum Corporation Inc. w Singapurze w celu prze-
wiezienia go do Dublinu w Irlandii. Przewoźnikiem był Air France. Ładunek 
został umieszczony na trzech paletach używanych przy przewozach lotniczych 
i przewieziony samolotem do Paryża. Z lotniska w Paryżu dwie palety z ładun-
kiem zostały odebrane przez przewoźnika drogowego – Plane Trucking, który 
ciężarówką miał przewieźć je do Dublinu. Taki sposób przewozu wynikał z lot-
niczego listu przewozowego wystawionego przy przyjęciu towaru do przewozu, 
w którym widniały dwa wpisy – jeden dotyczący trasy z Singapuru do Paryża 
i drugi z Paryża do Singapuru. Nie ulegał wątpliwości fakt, że nadawca zgodził 
się, aby drugi odcinek przewozu został wykonany drogą. Podczas transportu 
drogowego, na terenie Anglii towar został skradziony. Jak się później okazało, 
sprawcą kradzieży był kierowca zatrudniony przez Plane Trucking. Przewoźnik 
nie kwestionował swojej odpowiedzialności za powstałą szkodę, twierdził jed-
nak, że wysokość odszkodowania jest ograniczona do kwoty 17 SDR za kilo-
gram przesyłki, zgodnie z warunkami ogólnymi przewozu lotniczego. Nadawca 
podnosił natomiast, że z warunków ogólnych przewozu wynikało wyraźnie, że 
warunki te mają zastosowanie tylko wówczas, gdy nie stoją w sprzeczności 
z jakąkolwiek konwencją międzynarodową. Zdaniem nadawcy do przewozu 
drogowego zastosowanie znajdowała konwencja CMR i przewoźnik nie mógł 
powoływać się na ograniczenie wysokości odszkodowania, gdyż zgodnie  
z art. 29 CMR „Przewoźnik nie ma prawa korzystać z postanowień (...), które 
wyłączają lub ograniczają jego odpowiedzialność (...), jeżeli szkoda powstała 
wskutek złego zamiaru przewoźnika lub jego niedbalstwa, które według prawa 
obowiązującego w miejscu prowadzenia sprawy sądowej, uważane jest za rów-
noznaczne ze złym zamiarem”.  

Sąd pierwszej instancji stwierdził, że konwencja CMR nie znajdowała za-
stosowania do odcinka przewozu drogowego. Zdaniem tego sądu umowa za-
warta między stronami powinna być uznana za umowę przewozu lotniczego. 
Określonym w umowie miejscem przyjęcia towaru do przewozu był Singapur, 
a zatem miejsce, w którym doszło do faktycznego przyjęcia przesyłki przez 
przewoźnika. Konwencja CMR znajduje zastosowanie tylko wówczas, gdy cały 
przewóz wykonywany jest przez przewoźnika drogowego. Konwencja, w inten-
cji jej twórców, nie miała stosować się do przewozów multimodalnych, 
a jedynym wyjątkiem jest sytuacja określona w art. 2 CMR, który dotyczy prze-
wozów „na barana”. Ustalając brak możliwości stosowania konwencji CMR, 
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jak również niestosowanie konwencji warszawskiej (gdyż zgodnie z jej art. 31 
ust. 1 znajduje ona zastosowanie tylko do przewozu wykonywanego faktycznie 
drogą powietrzną), sąd pierwszej instancji stwierdził, że przewoźnik mógł po-
woływać się na ograniczenie swojej odpowiedzialności wynikające z warunków 
ogólnych. 

Rozstrzygnięcie sądu drugiej instancji – Court of Appeal – było odmienne. 
Sąd ten uznał, że do odcinka drogowego przewozu multimodalnego zastosowa-
nie znajduje konwencja CMR, o ile miejsce przyjęcia do przewozu drogą i miej-
sce dostawy znajdują się w dwóch różnych państwach, z których co najmniej 
jedno jest stroną Konwencji. Sąd stwierdził, że Konwencja znajduje zastosowa-
nie w kilku stanach faktycznych: 

– gdy zawarto umowę, w której przewoźnik zobowiązał się do bez-
warunkowego przewozu towarów drogą; 

– gdy zawarto umowę, w której przewoźnik zobowiązał się do przewozu 
towarów drogą, jednak zastrzegł sobie możliwość wykorzystania in-
nych środków transportu; 

– gdy zawarto umowę, w której wybór środka transportu jest pozosta-
wiony przewoźnikowi i może on skorzystać (i korzysta) z pojazdu dro-
gowego; 

– gdy zawarto umowę, w której przewoźnik zobowiązał się do przewozu 
innym środkiem transportu niż pojazd drogowy, jednak zastrzegł sobie 
możliwość przewozu także pojazdem drogowym (i w rzeczywistości 
przewozu takiego dokonał). 

Zdaniem Court of Appeal pojęcie „umowa o przewóz towaru drogą” musi 
być więc rozumiane szeroko i obejmuje każdą umowę, w której znalazło się 
zobowiązanie lub uprawnienie przewoźnika do przewozu towarów drogą choć-
by na części trasy i w rzeczywistości dokonano przewozu choćby na części 
trasy drogą. Przy przyjęciu takiej interpretacji miejsce przyjęcia przesyłki do 
przewozu oraz miejsce jej dostawy, o których mowa w art. 1 ust. 1 CMR, odno-
si się do przewidzianego lub dozwolonego w umowie miejsca rozpoczęcia lub 
zakończenia odcinka drogowego. Uzasadniając to stanowisko, sąd wskazał, że 
niezależnie od tego, że w art. 1 ust. 1 CMR mowa jest o umowie przewozu, 
z samej treści Konwencji wynika, że jej przedmiotem jest przewóz (tak np. art. 2 
ust. 1, art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1 CMR). Zwrócił też uwagę na przepis art. 4 CMR, 
zgodnie z którym dowodem zawarcia umowy jest list przewozowy; list ten – jak 
wynika z art. 6 CMR – powinien zawierać informacje, które zazwyczaj stają się 
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znane dopiero z chwilą rozpoczęcia wykonywania rzeczywistego przewozu. 
Tenże list przewozowy stanowi dowód zawarcia umowy i jej warunków 
(w razie przeciwnego dowodu). Niezależnie zatem od wcześniej istniejących 
porozumień oraz uzgodnionych opcjonalnych sposobów przewozu, istnienie 
umowy przewozu i jego warunki mogą być określane na podstawie dokumen-
tów powstałych już w toku wykonywania przewozu, z których wynika, że 
przewóz stał się w rzeczywistości przewozem drogowym. Ocena, czy zawarto 
umowę przewozu drogą, może, a nawet powinna być dokonywana na podstawie 
rzeczywistego przebiegu przewozu. Skoro celem Konwencji było ujednolicenie 
warunków wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych, to trzeba 
przyjąć, że takie ujednolicenie byłoby niekompletne, gdyby stosowanie Kon-
wencji było uzależnione od tego, czy przewoźnik zobowiązał się bezwarunko-
wo do przewozu towaru drogą i to na całej trasie przewozu. 

Court of Appeal odrzucił sugestię, jakoby Konwencja miała zastosowanie 
tylko wówczas, gdy cały przewóz jest dokonywany drogą. Wskazał, że prowa-
dziłoby to do absurdalnych rezultatów, gdyż w sytuacji, gdy chociaż najkrótszy 
odcinek przewozu wykonywanego co do zasady drogą miał charakter np. mor-
ski, Konwencja nie znalazłaby zastosowania (jako przykład podano przewóz ze 
Sztokholmu na Capri). Court of Appeal sprzeciwił się także dokonywaniu oce-
ny charakteru prawnego umowy jako całości, wskazując, że wszelkie kryteria, 
które miałyby przesądzać o tym, że dana umowa jest umową o przewóz  
np. lotniczy a nie drogowy, są zawodne. Bezzasadne byłoby odwoływanie się 
do kryterium długości odcinków pokonywanych poszczególnymi środkami 
transportu czy też rozpoczęcia przewozu określonym środkiem transportu.  

 
 

3. Przegląd orzeczeń sądów innych państw będących stronami Konwencji 
 
W swoim orzeczeniu Court of Appeal odwołał się do wcześniej wydanych 

orzeczeń sądów innych państw członkowskich. Przywołany został m.in. wyrok 
Rechtbank van Koophandel te Anwerpen (Belgia) z dnia 23 września 1975 roku 
w sprawie Atlas Assurance Co. Ltd przeciwko Ocean Transport and Trading 
Ltd.8, w którym sąd belgijski nie miał wątpliwości, że Konwencja znajduje za-
stosowanie do drogowego odcinka (Rotterdam – Antwerpia) przewozu z Hong 

                                                           
8  „European Transport Law” 1976, s. 279 i n. 
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Kongu, który w zasadniczej części wykonywany był morzem, mimo że strony 
umowy przewozu nie uzgodniły, jakim środkiem transportu towar będzie prze-
wożony na ostatnim odcinku. Ten sam sąd zajął podobne stanowisko w wyroku 
z dnia 4 stycznia 1977 roku w sprawie Atlas Assurance Co. Ltd. przeciwko 
P&O Steam Navigation (The Osaka Bay)9. Analogiczne rozstrzygnięcie wydał 
holenderski Rotterdam Rechtbank w dniu 28 października 1999 roku w sprawie 
International Marine Insurance Agency Ltd. przeciwko P&O Containers Ltd. 
(The Resolution Bay)10, stwierdzając m.in., że wyrażenie „miejsce przyjęcia 
towaru do przewozu” użyte w art. 31 ust. 1 lit. b) CMR powinno być interpre-
towane jako miejsce przyjęcia towaru do przewozu drogowego.  

Court of Appeal powołał się także na dwa orzeczenia niemieckie. W wy-
roku z dnia 24 czerwca 1987 roku (I ZR 127/85)11 niemiecki Bundesgerichtshof 
zajmował się sprawą transportu z Niemiec do Irlandii Północnej. Towar miał 
być przewieziony drogą do Rotterdamu, a następnie – po przeładunku – stat-
kiem do Belfastu. W trakcie transportu towar zaginął. Sąd niemiecki odstąpił od 
przyjmowanej poprzednio przez sądy teorii ogólnej oceny umowy (Gesamt-
betrachtung), która nakazuje ustalać charakter umowy w oparciu o jej przewa-
żające cechy, wskazując, że teoria ta nie ma zastosowania w sytuacji, gdy stro-
ny od początku umówiły się na przewóz towaru różnymi środkami transportu, 
jak również wówczas, gdy do danego przewozu obligatoryjnie stosuje się kon-
wencję CMR lub konwencję warszawską. Sąd przyjął więc, że konwencja CMR 
miała zastosowanie tylko do drogowego odcinka całego przewozu. W podobny 
sposób wypowiedział się ten sam sąd w wyroku z dnia 17 maja 1989 roku 
(I ZR 211/87)12. 

Sąd odniósł się także do francuskiego wyroku Tribunal de Commerce  
of Bobigny z dnia 24 listopada 1995 roku w sprawie Les Mutuelles du Mans 
przeciwko Transport Assistance Services13. Sąd orzekł w tym przypadku od-
miennie, uznając, że gdy strony zawarły umowę o przewóz lotniczy, a przewoź-
nik wykonywał przewóz częściowo drogą, do odpowiedzialności przewoźnika 
za szkodę powstałą podczas przewozu drogowego zastosowanie znajduje kon-

                                                           
9  „European Transport Law” 1977, s. 843 i n. 
10  „Schip en Schade” 2000, s. 35 i n. 
11  „Transport Recht” 1987, s. 447 i n. 
12  „Transport Recht” 1990, s. 19 i n. 
13  „Bulletin des transports et de la logistique” 1996, s. 38. 
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wencja warszawska. Court of Appeal wskazał jednak, że w sprawie rozstrzyga-
nej przez sąd francuski przewoźnik lotniczy wykonywał przewóz drogowy bez 
zawiadomienia o tym nadawcy, wbrew wymogom wynikającym z ogólnych 
warunków umowy. Stwierdził więc, że stan faktyczny sprawy był odmienny od 
występującego w sprawie Quantum. 

Można było mieć nadzieję, że wyrok w sprawie Quantum wyznaczy jedno-
litą linię interpretacyjną we wszystkich krajach będących stroną konwencji 
CMR. Tak się jednak nie stało i orzecznictwo sądów poszło w dwóch kierun-
kach. W Anglii i Walii14, Holandii15, Austrii16 i Finlandii17 przyjmuje się raczej, 
że konwencja CMR znajduje zastosowanie do drogowego odcinka przewozu 
multimodalnego. W Szwecji konwencja CMR będzie miała zastosowanie do 
odcinka drogowego transportu multimodalnego, jeżeli transport drogowy ma 
dominujące znaczenie w danym przewozie multimodalnym18. W Hiszpanii 
CMR znajdzie zastosowanie, jednakże nie bezpośrednio, ale wskutek odesłania 
zawartego w prawie krajowym. Zgodnie bowiem z hiszpańską ustawą  
nr 15/2009 o transporcie lądowym towarów19 umowa multimodalnego przewo-
zu towarów podlega normom mającym zastosowanie do każdego z rodzajów 
transportu, tak jakby nadawca i przewoźnik zawarli osobne umowy na każdy 
odcinek transportu (art. 68 ustawy)20. Stanowisko wykluczające stosowanie 
konwencji CMR do przewozu multimodalnego dominuje w Danii21, Szwajca-

                                                           
14  Stanowisko wyrażone w sprawie Quantum zostało potwierdzone m.in. przez House  

of Lords w wyroku z dnia 16 maja 2007 r. w sprawie Datec Electronics Holdings Ltd i inni prze-
ciwko United Parcels Services Ltd. Patrz http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ 
ldjudgmt/jd070516/date–1.htm.  

15  Por., oprócz wyżej omówionych orzeczeń, uwagi J. Eckoldta (w:) T. Eckardt, A. Ste-
ger, J. Rosing, G.W. Dawson, T. Ylikantola, J. Eckoldt, L.A. Garcia, M. Chmitt, R. Hinderling, 
Multimodal transport including cross-border road haulage – will the CMR apply?, „European 
Journal of Commercial Contract Law” 2010, vol. 2, nr 3, s. 158–159. 

16  Por. wyrok austriackiego Oberster Gerichtshof z dnia 19 stycznia 1994 (7 Ob. 3/94) 
oraz uwagi A. Steger (w:) T. Eckardt i in., Multimodal Transport…, s. 154–155. 

17  Por. uwagi T. Ylikantola (w:) T. Eckardt i in., Multimodal Transport…, s. 157–158. 
18  Por. uwagi M. Schmitt (w:) T. Eckardt i in., Multimodal Transport…, s. 160–161. 
19  „Boletín Oficial del Estado” z dnia 12 listopada 2009 r., nr 273, s. 94903. 
20  Patrz na ten temat L.A. Garcia (w:) T. Eckardt i in., Multimodal Transport…,  

s. 159–160. 
21  Por. wyrok duńskiego Højesteret z dnia 23 kwietnia 2008 r. (Nos. 120/2005, 138/2005) 

oraz uwagi J. Rosing (w:) T. Eckardt i in., Multimodal Transport…, s. 155–156. 
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rii22 oraz Niemczech. W tym ostatnim kraju szczególne znaczenie ma wyrok 
Bundesgerichtshof z dnia 17 lipca 2008 r. (I ZR 181/05)23. W wyroku tym sąd 
zajmował się sprawą przewozu towaru drogą lotniczą z Tokio do Rotterdamu, 
a następnie samochodem z Rotterdamu do Mönchengladbach w Niemczech. 
Sąd stwierdził, że konwencja CMR nie ma w tym wypadku zastosowania do 
odcinka drogowego, przyjmując, że wyrażenie „umowa o zarobkowy przewóz 
drogowy towarów” użyte w art. 1 ust. 1 CMR musi być interpretowane jako 
odnoszące się do umowy o przewóz wyłącznie pojazdem samochodowym i nie 
żadnym innym środkiem transportu, a przepis art. 2 CMR stanowi wyjątek od 
tej zasady. W konsekwencji prawa i obowiązki stron związane z wykonywa-
niem odcinka drogowego przewozu multimodalnego muszą być oceniane na 
gruncie właściwego prawa krajowego. Jeżeli prawo krajowe odsyła do konwen-
cji CMR, wówczas Konwencja znajduje zastosowanie poprzez prawo krajowe. 
W braku takiego odesłania Konwencji nie stosuje się. 

Różnice poglądów w kwestii stosowania konwencji CMR do odcinka dro-
gowego przewozu multimodalnego odzwierciedlają w pewnym stopniu stosu-
nek doktryny poszczególnych państw do samej umowy przewozu multimodal-
nego. Przykładowo w Holandii od dawna przyjmowano tzw. system sieciowy, 
zakładając, że umowa przewozu multimodalnego jest umową „składaną” czy też 
„łamaną” i pozycję prawną operatora multimodalnego określa „suma właściwo-
ści wszystkich przewoźników odcinkowych”24. Z kolei w państwach skandy-
nawskich, zwłaszcza w Szwecji, umowę przewozu multimodalnego traktowano 
jako „zintegrowaną całość”, niezależną i odrębną od odcinkowych, gałęziowych 
umów przewozu25. W Niemczech natomiast długą tradycję miała wspomniana 
teoria ogólnej oceny umowy i przyjmowanie prawa właściwego dla „przeważa-
jącego odcinka trasy”26. 

Jak wynika z pobieżnego przeglądu orzeczeń, brak jest na dzień dzisiejszy 
jednolitej interpretacji problemu o bardzo istotnym znaczeniu praktycznym. 
Stan taki nie może być oceniony pozytywnie. Niejednolita interpretacja Kon-
wencji może prowadzić do powstania zjawiska zwanego forum shopping, czyli 
                                                           

22  Por. wyrok szwajcarskiego Tribunale Federale z dnia 19 lutego 2009 r. (4A_218/2008) 
oraz uwagi R. Hinderling (w:) T. Eckardt i in., Multimodal Transport…, s. 161–162. 

23  „European Transport Law” 2009, s. 196 i n. 
24  Z. Kwaśniewski, Umowa multimodalnego przewozu…, s. 62 i cytowana tam literatura. 
25  Ibidem, s. 67 i cytowana tam literatura. 
26  Ibidem. 
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wybierania sądu orzekającego w kraju, który przyjmuje interpretację korzystną 
dla strony występującej z roszczeniem. Z pewnością wpływa to negatywnie na 
bezpieczeństwo prawne i osłabia pewność prawa. 

 
 

4. Zakres zastosowania konwencji CMR – wnioski 
 
Problem stosowania konwencji CMR do umowy przewozu multimodalne-

go sprowadza się w zasadzie do odpowiedzi na pytanie, jak rozumieć pojęcie 
„umowa o zarobkowy przewóz drogowy towarów”27 użyte w art. 1 ust. 1 CMR. 
Czy chodzi tu tylko o umowę przewozu, w której strony umówiły się wyłącznie 
na przewóz towaru pojazdem samochodowym, jak wynika z orzeczenia Bundes-
gerichtshof z dnia 17 lipca 2008 roku, czy też – jak twierdzi Court of Appeal 
w sprawie Quantum – o każdą umowę przewozu, w której strony przewidziały 
lub choćby dopuściły przewóz towaru pojazdem samochodowym i rzeczywiście 
przewóz był w ten sposób wykonywany. Poza sporem wydaje się pozostawać 
sytuacja, w której przewóz drogą jest wykonywany bez zgody nadawcy. W tym 
wypadku przyjmuje się, że konwencja CMR nie znajduje zastosowania28. 

Pojęcie „umowa o zarobkowy przewóz drogowy towaru” powinno być in-
terpretowane autonomicznie, w oderwaniu od przepisów prawa krajowego, co 
zakłada konieczność zastosowania podejścia porównawczego i analizy praktyki 
oraz interpretacji Konwencji w poszczególnych państwach będących jej stro-
ną29. Taka interpretacja jest jednak bardzo utrudniona, gdy w różnych pań-
stwach odmiennie ocenia się umowę przewozu multimodalnego – bądź to jako 
umowę sui generis, bądź jako umowę stanowiącą proste połączenie poszczegól-
nych elementów przewozów odcinkowych. Jak się więc wydaje, odwoływanie 
się do praktyki i doktryny państw będących stroną Konwencji jest niemożliwe. 
Pozostaje zatem wykładnia językowa Konwencji oraz analiza jej celu. 

                                                           
27  Ang. contract for the carriage of goods by road, franc. contrat de transport de mar-

chandises par route. Wydaje się, że polskie tłumaczenie dobrze oddaje znaczenie oryginalnych 
wersji językowych. 

28  Por. np. wyrok w sprawie Quantum, motyw 18. 
29  Na konieczność autonomicznej interpretacji zwracają uwagę zwłaszcza sądy niemiec-

kie. Por. np. wyrok Oberlandesgericht München z dnia 23 lipca 1996 r., „Transportrecht” 1997,  
s. 33–34. 
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W pierwszym rzędzie należy wskazać, że stosowanie Konwencji jest nie-
wątpliwe nie tylko w przypadku, gdy przewoźnik zobowiązał się bezwarunko-
wo do przewiezienia towaru drogą (przypadek a) w sprawie Quantum), ale tak-
że wtedy, kiedy w umowie przewozu przewoźnik jednoznacznie zobowiązał się 
do przewozu towaru dwoma środkami transportu, w tym pojazdem drogowym, 
i z umowy wyraźnie wynika, na którym z odcinków jaki środek transportu bę-
dzie stosowany30. Nie sposób zaprzeczyć, że mamy w takim wypadku do czy-
nienia z „umową o zarobkowy przewóz drogowy towaru”. Istnienie po stronie 
przewoźnika zobowiązania do przewozu towaru innym środkiem transportu nie 
zmienia faktu, że przewoźnik zobowiązał się także do przewozu towaru drogą. 
Konwencja nie wymaga przecież, aby był to przewóz towaru drogą bez zasto-
sowania innych środków transportu. 

Nie budzi również wątpliwości stosowanie konwencji CMR do odcinka 
drogowego w sytuacji określonej jako przypadek b) w sprawie Quantum, tzn. 
gdy przewoźnik zobowiązał się do przewozu towaru drogą, jednak zastrzegł 
sobie możliwość skorzystania z innego środka transportu. Także tutaj umowa 
ma charakter „umowy o zarobkowy przewóz drogowy towarów”, skoro prze-
wóz towarów drogą stanowi główne zobowiązanie przewoźnika. Dodać należy, 
że umowa taka nie jest umową przewozu multimodalnego, gdyż do istoty tej 
ostatniej należy zobowiązanie do wykonania lub spowodowania wykonania 
przewozu rzeczy przy udziale co najmniej dwóch różnych środków przewozo-
wych31. 

Więcej wątpliwości budzą sytuacje opisane jako przypadki c) i d) w spra-
wie Quantum. Także w tych przypadkach umowa nie może być uznana za ty-
pową umowę przewozu multimodalnego, jeżeli przewoźnik nie zobowiązuje się 
do skorzystania z więcej niż jednego środka transportu. Przewóz drogą jest tutaj 
tylko opcją, z której przewoźnik może, ale nie musi skorzystać. Czy jednak 
rzeczywiście nie można mówić w tym wypadku o umowie przewozu drogą? 
Strony umawiają się przecież również na przewóz drogą. Pewien opór przed 
akceptacją stosowania konwencji CMR w tej sytuacji bierze się być może stąd, 
że w chwili zawierania umowy, w której nie ustalono jednoznacznie środka 

                                                           
30  Tego typu przypadek nie był rozpatrywany przez Court of Appeal w sprawie Quantum. 
31  Por. np. art. 1 pkt 1–3 Konwencji Narodów Zjednoczonych o międzynarodowym multi-

modalnym przewozie towarów podpisanej w Genewie w dniu 24 maja 1980 r. Tekst konwencji – 
która nigdy nie weszła w życie – jest dostępny m.in. na stronie http://r0.unctad.org/ttl/ttl-docs-
legal-conventions.htm. Patrz też Z. Kwaśniewski, Umowa multimodalnego przewozu…, s. 78. 
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transportu, strony nie mają pewności, jakie przepisy znajdą do niej zastosowa-
nie. Ustalenie tych przepisów może być dokonane dopiero po wykonaniu umo-
wy, ewentualnie w trakcie jej wykonywania, gdy przewoźnik wybierze środek 
transportu. Nie wydaje się jednak, by sam fakt trudności w ustaleniu „z góry” 
właściwych przepisów stanowił przeszkodę w stosowaniu konwencji CMR 
wówczas, gdy przewoźnik wykonał przewóz pojazdem drogowym. Po pierw-
sze, nie można zapominać, że strony umówiły się co do pozostawienia prze-
woźnikowi swobody wyboru środka transportu. Nadawca zaakceptował zatem 
fakt, że reżim odpowiedzialności przewoźnika będzie uzależniony od tego, jaki 
środek transportu zostanie użyty. Po drugie, warto zauważyć, że konwencja 
CMR w przepisie art. 2 przewiduje możliwość stosowania do przewozu drogo-
wego przepisów innych konwencji, jeżeli mamy do czynienia z przewozem  
„na barana” i to niezależnie od tego, czy nadawca zgodził się na tego typu 
przewóz. Przepisy samej Konwencji tworzą zatem również sytuację, w której 
w chwili zawierania umowy nie do końca wiadomo, jakie przepisy znajdą za-
stosowanie do tej umowy. Nie jest to więc czymś zupełnie niezwykłym. 

Za wspomnianym systemem sieciowym, a zatem przyjęciem, że do odcin-
ka drogowego przewozu multimodalnego należy stosować CMR, przemawia 
także cel tej konwencji. Z preambuły CMR wynika, że jej celem jest „uregulo-
wanie w jednolity sposób warunków umowy międzynarodowego przewozu 
towarów, w szczególności jeśli idzie o dokumenty używane do tego przewozu 
oraz o odpowiedzialność przewoźnika”. Trafnie stwierdza Court of Appeal 
w sprawie Quantum, że jednolitość uregulowania nie byłaby pełna, gdyby poza 
jego zakresem pozostawały wszystkie te przewozy drogowe, które stanowią 
odcinki przewozu multimodalnego. Znaczna część przewozów ma przecież 
właśnie taki charakter. 

 
 

Podsumowanie 
 
Do tej pory brak jest publikowanego orzeczenia polskiego Sądu Najwyż-

szego, w którym byłaby rozpatrywana kwestia stosowania konwencji CMR do 
drogowego odcinka przewozu multimodalnego. Liczba przewozów tego typu 
pozwala jednak przypuszczać, że prędzej czy później Sąd Najwyższy będzie 
musiał rozstrzygnąć ten problem. Należy mieć nadzieję, że przyjmie on wów-
czas interpretację zbliżoną do tej, którą przedstawiono w sprawie Quantum, 
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odrzucając zawężające rozumienie art. 1 ust. 1 CMR prezentowane przez sąd 
niemiecki. Do czasu uchwalenia konwencji dotyczącej umowy multimodalnego 
przewozu towarów podejście, zakładające stosowanie odpowiednich konwencji 
do odcinków trasy wykonywanych poszczególnymi środkami transportu, wyda-
je się bowiem jedynym, które równoważy interesy przewoźnika i nadawcy. 
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THE APPLICATION OF THE CMR TO THE ROAD LEG  
OF MULTIMODAL TRANSPORT 

 
 

Summary 
 
The aim of the article is to present the problem concerning the application of the 

CMR (Convention on the Contract for the International Carriage of Goods by Road)  
to the road leg of multimodal transport. The problem is of great importance because 
there is no international convention regulating such a way of transport. The author 
analyses a few judgments given by the courts in different states which signed the CMR. 
The most important judgment is the decision of the English Court of Appeal relating  
to the Quantum case (Quantum Corporation Inc. & Others v. Plane Trucking Ltd.  
& Another) in which goods were transported by plane from Singapore to Paris and then 
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by road and as a ro-ro to Dublin. The court concluded that the last leg of the transport 
was ruled by the CMR. The author agrees with the court’s decision and the similar 
decisions of other courts. In his opinion the CMR is applicable even when a carrier 
undertakes to carry by some other means of carriage than a trailer but reserves either  
a general or limited option to carry by road. 

 
Translation by Daniel Dąbrowski 
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KONWENCJA CMR W ORZECZNICTWIE SĄDU NAJWYŻSZEGO 
 
 
Słowa kluczowe: CMR, orzecznictwo Sądu Najwyższego 
 
 
Wprowadzenie 

 
Celem artykułu jest przedstawienie orzecznictwa Sądu Najwyższego (dalej 

SN), dotyczącego obowiązującej w Polsce konwencji genewskiej z 1956 roku 
o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (zwanej pow-
szechnie CMR)1.  

Polska jest stroną tej konwencji niemalże od początku jej funkcjonowania. 
Była wśród pierwszych siedmiu państw, które podpisały konwencję. Wydawa-
łoby się zatem, że w półwiecznym okresie obowiązywania CMR było wiele 
okazji do jej stosowania i interpretacji przez najwyższy organ sądowniczy kraju. 
Tak jednak się nie stało. Opublikowane wyroki Sądu Najwyższego (dalej SN), 
dotyczące zagadnień unormowanych CMR, nie są liczne. Przyczyny tego stanu 
rzeczy są różne. Jedną z nich jest okoliczność, że praktycznie do przełomu lat 
osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku polska gospodarka 
miała charakter upaństwowiony, a międzynarodowy transport drogowy był 

                                                           
1 Konwencja opublikowana została w językach autentycznych (angielskim i francuskim) 

wraz z polskim oficjalnym przekładem w zał. do DzU nr 49, poz. 238 z dn. 14.09.1962 r. Spro-
stowanie błędu w tłumaczeniu – DzU 1995, nr 69, poz. 352, Protokół 1978 r. zmieniający CMR – 
DzU 2011, nr 72, poz. 382.  
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zmonopolizowany i pozostawał domeną nielicznych przedsiębiorstw o pań-
stwowym charakterze. Spory gospodarcze były zasadniczo wyłączone spod 
kognicji sądownictwa i poddane właściwości odrębnych organów quasi-sądo-
wych (tzw. Państwowego Arbitrażu Gospodarczego), nieposiadających przy-
miotu ustawowo zapewnionej niezawisłości2.  

Dopiero po zmianie ustroju społeczno-politycznego i wprowadzeniu zasa-
dy wolności gospodarczej powstały tysiące przedsiębiorstw świadczących usłu-
gi w zakresie międzynarodowego przewozu drogowego. Jednocześnie spory 
gospodarcze poddane zostały w całości  sądownictwu powszechnemu i SN.  

Niewielką ilość wyroków SN w sprawach z zakresu międzynarodowego 
przewozu drogowego można tłumaczyć także stosunkowo niewielką wartością 
przedmiotów sporów w tych sprawach, a co za tym idzie – brakiem możliwości 
wniesienia skargi kasacyjnej do SN od wyroków zapadłych w drugiej instancji3. 
Wprawdzie Sąd Najwyższy może również zajmować się wykładnią określonych 
przepisów w drodze pytań prawnych, zadawanych przez sądy odwoławcze 
w konkretnych sprawach, jednakże sądy powszechne niezbyt często korzystają 
z tej możliwości, przynajmniej w sprawach z zakresu stosowania międzynaro-
dowych konwencji przewozowych.  

CMR, podobnie jak i inne konwencje międzynarodowe, zawierające nor-
my cywilnoprawne, od samego początku stosowana jest przez polskie sądy 
w sposób bezpośredni (bez transpozycji do prawa wewnętrznego), w przypad-
kach zaistnienia przesłanek, wynikających z art. 1 konwencji, niezależnie od 
tego, czy strony sporu pochodzą z różnych państw, czy też z jednego (w tym 
z Polski)4. Sądy nie wymagają przy tym, aby strony umowy przewozu odwoły-
wały się w liście przewozowym do CMR, wychodząc ze słusznego założenia, 
że wymusza ona swoją właściwość. Choć kwestia wydaje się oczywista, zwra-
cam na nią uwagę, choćby z tego powodu, że zdarza się, iż sądy w niektórych 

                                                           
2 Nie oznacza to, że w okresie, o którym mowa, sądy powszechne i SN w ogóle nie roz-

patrywały spraw na gruncie CMR. Sytuacje takie, choć rzadkie, miały miejsce, a w niniejszym 
opracowaniu uwzględniono także wyroki SN pochodzące z lat siedemdziesiątych i osiemdziesią-
tych ubiegłego wieku. 

3 W obecnym stanie prawnym skargi kasacyjne w sprawach gospodarczych można wno-
sić przy wartości przedmiotu zaskarżenia nie mniejszej niż 75.000 zł (art. 398² k.p.c.).  

4 Uwaga ta jest o tyle istotna, że w okresie komunistycznym w odniesieniu do innych 
konwencji międzynarodowych, regulujących prawa i obowiązki jednostek, Sąd Najwyższy potra-
fił zająć stanowisko, w myśl którego konwencja międzynarodowa stwarza jedynie zobowiązanie 
po stronie ustawodawcy krajowego i nie może być podstawą dla roszczeń jednostek wobec pań-
stwa.   
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innych państwach (we Włoszech jest to regułą), wbrew praktyce innych sądów 
europejskich, przyjmują stosowanie CMR wyłącznie wówczas, gdy strony 
umowy międzynarodowego przewozu drogowego odwołają się wprost w liście 
przewozowym do CMR5.  

Orzeczenia SN wiążą sądy powszechne wyłącznie w konkretnych spra-
wach, w których zapadły (gdy wyrok sądu powszechnego jest uchylony na sku-
tek rozpatrzenia przez SN skargi kasacyjnej, a sprawa przekazana do ponowne-
go rozstrzygnięcia przez sądy powszechne). Dotyczy to także uchwał rozstrzy-
gających zagadnienie prawne. Jedynie uchwały pełnego składu Sądu Najwyż-
szego, składu połączonych izb oraz składu całej izby (np. Izby Cywilnej), 
z chwilą ich podjęcia uzyskują moc zasad prawnych, co oznacza, że wiążą one 
nie tylko w sprawie, w której zostały podjęte, ale także w innych rodzajowo 
jednorodnych sprawach. W praktyce jednak rola orzecznictwa SN jest większa. 
Autorytet SN powoduje bowiem, że sądy powszechne, orzekające w podobnych 
sprawach, z reguły przyjmują poglądy prawne wyrażone w orzecznictwie SN, 
pomimo braku formalnego nimi związania. Stąd też znajomość tych poglądów 
jest przydatna dla wszystkich osób, które w różnych rolach uczestniczą w prze-
wozach międzynarodowych, z których spory mogą być rozstrzygane przez pol-
skie sądy.  

Wyroki SN omówione zostaną w odniesieniu do poszczególnych zagad-
nień, w kolejności wynikającej z unormowania zawartego w CMR. W poniż-
szym przeglądzie orzeczeń pominięte zostały te, które wskutek zmian legisla-
cyjnych utraciły swoje znaczenie. 

 
 

1. Zastosowanie CMR 
 
W prawie polskim, oprócz umowy przewozu unormowana jest odrębna od 

niej umowa spedycji, na podstawie której spedytor zobowiązuje się za wyna-
grodzeniem w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa do wysyłania lub 
odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem. 
Umowa ta uregulowana jest względnie obowiązującymi przepisami kodeksu 

                                                           
5 Przykładowo można wskazać na wyroki, np. wyrok Corte di Cassazione z 28.11.1975, 

RDc, 1976, 101-114; wyrok Corte d’Appello di Milano z 26.05.1981, Fp, 1981, 242-251; wyrok 
Corte di Cassazione z 19.06.1981, Fp, 1981, 106; wyrok Corte di Cassazione z 7.02.2006, GCM, 
2006, vol. 2, 321-322.  
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cywilnego (art. 794–804 k.c.). W praktyce przedsiębiorcy świadczący usługi 
transportowe, którzy nie wykonują samodzielnie przewozu, zawierają często 
umowy, posługując się niedookreślonymi zwrotami, utrudniającymi jedno-
znaczne określenie, czy zawarta umowa ma charakter umowy przewozu, do któ-
rej stosuje się konwencję CMR (lub inne przepisy regulujące umowę przewo-
zu), czy też umowy spedycji, do której zastosowanie mają przepisy kodeksu 
cywilnego, ewentualnie postanowienia umowne, modyfikujące regulację kodek-
sową6. W przypadku zaistnienia szkody w czasie przewozu, bronią się przed 
odpowiedzialnością, twierdząc, że występowali w charakterze spedytora, orga-
nizującego jedynie przewóz, a nie przewoźnika odpowiedzialnego za wykona-
nie samego przewozu. Argumentują, że nie mogli zawrzeć umowy przewozu, 
gdyż nie posiadają środków transportowych ani też stosownych licencji na wy-
konywanie międzynarodowego przewozu drogowego. Powołują się przy tym na 
przepisy kodeksu cywilnego, które dla wyłączenia odpowiedzialności spedytora 
za czyny dalszych spedytorów i przewoźników wymagają jedynie udowodnie-
nia zachowania należytej staranności przy ich wyborze (art. 799 k.c.). Jest to 
zatem regulacja oparta na zasadzie winy w wyborze, znacznie korzystniejsza 
w stosunku do zasady odpowiedzialności za pomocników i podwykonawców 
uregulowanej w art. 3 CMR (statuującej odpowiedzialność tak jak za swoje 
czyny)7. Sądy stoją zatem przed problemem określenia charakteru umowy łą-
czącej strony.  

W wyroku z dnia 6 października 2004 roku, sygn. I CK 199/048, Sąd Naj-
wyższy stwierdził, że jeżeli przyjmuje się ofertę, w której mowa jest tylko 
o przewozie rzeczy, a żadne czynności konkludentne (dorozumiane) nie wska-
zują na istnienie dodatkowych postanowień umownych, obejmujących usługi 
związane z przewozem, to umowa zawarta przez przyjęcie oferty jest stricte 
umową przewozu, a nie umową spedycji. Jednocześnie SN stwierdził, że za-
równo brak koncesji po stronie przedsiębiorcy podejmującego zobowiązanie, 

                                                           
6 Powszechną praktyką jest powoływanie w umowach tzw. Ogólnych Polskich Warun-

ków Spedycyjnych, wprowadzających daleko idące ograniczenia odpowiedzialności spedytora, 
także kwotowe.  

7 Por. bliżej W. Górski, K. Wesołowski, Komentarz do przepisów o umowie przewozu 
i spedycji, Kodeks cywilny, Prawo przewozowe, CMR, ODDK, Gdańsk 2009, s. 43 i n.  

8 Wyrok dostępny jest w Systemie Informacji Prawnej LEX pod nr 146332, dalej LEX. 
W Polsce nie ma zwyczaju przy publikacji wyroku wskazywać stron postępowania. W tekście 
publikowanego wyroku są one najczęściej oznaczane inicjałami.  
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jak i okoliczność powierzenia przewozu innemu przewoźnikowi – nie mają 
wpływu na stosowanie przepisów CMR.  

Ujęcie problemu przedstawione w wymienionym wyroku wydaje się nie 
do końca właściwe. Zgodzić się należy z SN, że dla oceny charakteru umowy 
nie ma znaczenia okoliczność, czy przedsiębiorca podejmujący się usługi miał 
uprawnienia wynikające z przepisów administracyjnych (licencje) i środki 
transportowe niezbędne do przewozu. Istota rzeczy polega jednak na zbadaniu 
intencji stron zawierających umowę9 i tego, jakiej treści zobowiązanie zostało 
podjęte. Chodzi o ustalenie, czy treścią zobowiązania jest translokacja przesył-
ki, czy też jedynie zorganizowanie przewozu poprzez wyszukanie odpowied-
niego przewoźnika, ewentualnie podjęcie innych czynności związanych z prze-
wozem. Nie wydaje się natomiast, aby dla kwalifikacji umowy jako umowy 
spedycji konieczne było objęcie jej zakresem innych czynności niż samo wy-
szukanie przewoźnika. Jeżeli zatem na podstawie oceny całokształtu okoliczno-
ści sąd uzna, że przedsiębiorca zobowiązał się nie do translokacji przesyłki, 
a wyłącznie do organizacji przewozu poprzez wyszukanie odpowiedniego prze-
woźnika, umowa powinna być traktowana jako umowa spedycji, niezależnie od 
tego, czy zobowiązanie obejmowało dalsze jeszcze czynności związane z prze-
wozem.  

Na marginesie należy zauważyć, że w prawie polskim nie obowiązuje za-
sada, w myśl której sama okoliczność, że wynagrodzenie świadczącego usługę 
zostało określone w formie ryczałtu, obejmującego wszelkie koszty związane 
z translokacją towaru, przesądza o charakterze umowy jako umowy przewozu. 
Zasada taka przyjęta jest w niektórych krajach (w prawie niemieckim, austriac-
kim, belgijskim i angielskim). 

 
 

2. Strony umowy przewozu według CMR  
 
W wyroku z dnia 14 października 2009 roku, sygn. V CSK 149/0910,   

SN stwierdził, że umowa międzynarodowego przewozu drogowego towarów, 
unormowana w CMR, może być ukształtowana w taki sposób, że jej strona 

                                                           
9 Na potrzebę badania intencji stron w tym zakresie wskazuje SN w wyroku z dnia  

14 października 2009 r., sygn. V CSK 149/09, LEX nr 62724. 
10 LEX nr 62724. 
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występuje w podwójnej roli – nadawcy i odbiorcy. Sąd odniósł się w ten sposób 
do zarzutu jednej ze stron procesu, która  argumentowała, że jako odbiorca to-
waru nie mogła zawrzeć umowy przewozu, lecz jedynie umowę spedycji.  

Jednocześnie w wyroku z dnia 3 września 2003 roku, sygn. II CKN 415/0111, 
SN stwierdził, że w świetle art. 4 i 9 CMR osoba niebędąca stroną umowy 
przewozu nie może być uznana za nadawcę przesyłki tylko z tej przyczyny, że 
została wskazana jako nadawca w liście przewozowym12. Sąd wyjaśnił przy 
tym, że w przypadku, gdy przy zawieraniu umowy przewozu właściciel posłu-
guje się spedytorem, który – zawierając umowę przewozu – występuje wobec 
przewoźnika we własnym imieniu, kontrahentem przewoźnika (stroną umowy 
przewozu) jest spedytor. W takiej sytuacji to on staje się podmiotem praw  
i obowiązków wynikających z umowy przewozu, przez co uzyskuje status 
nadawcy13. Stanowisko powyższe wyrażone zostało w kontekście legitymacji 
do dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika.   

 
 

3. Zabezpieczenie roszczeń przewoźnika 
 
W wyroku z dnia 29 września 2004 roku, II CK 24/0414, SN odniósł się do 

treści art. 13 ust. 2 zd. 2 CMR, regulującego prawo zatrzymania towaru do cza-
su spełnienia lub zabezpieczenia przez odbiorcę świadczenia należnego prze-
woźnikowi. Sąd podkreślił, że CMR nie określa sposobu zabezpieczenia rosz-
czeń o należności wynikające z listu przewozowego, stąd też należy przyjąć, że 
obowiązek wydania towaru spoczywa na przewoźniku dopiero w sytuacji, gdy 
zabezpieczenie dokonane zostało w sposób pozwalający na realną możliwość 
zaspokojenia roszczeń w przyszłości. Ocena wystarczalności zaoferowanego 
sposobu zabezpieczenia należy do przewoźnika. Dokonując takiej oceny, prze-
woźnik powinien jednak liczyć się z możliwością odmiennej oceny w tym  

                                                           
11 Orzecznictwo SN Izba Cywilna 2004/10/163, Biuletyn SN 2004/2/8. 
12 Podobne stanowisko wyraził Sąd Najwyższy już dużo wcześniej, bo w postanowieniu 

z 30 września 1977 r., sygn. ICZ 91/77, Orzecznictwo SN, Izba Cywilna 1978/10/181, w którym 
stwierdził, że w świetle art. 9 CMR dopuszczalne jest dowodzenie w procesie, że nazwisko  
(nazwa) nadawcy zostało w liście przewozowym zamieszczone omyłkowo, a rzeczywistym 
nadawcą jest inna osoba. 

13 W prawie polskim sytuacja spedytora wobec przewoźnika może być dwojakiego rodza-
ju: może on działać w imieniu własnym na rachunek nadawcy lub odbiorcy (art. 794 § 2 k.c.).  

14 LEX nr 194133. 
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zakresie przez sąd w przypadku sporu, np. wynikającego z dochodzenia rosz-
czeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania świadczenia przez przewoźni-
ka. Warto zwrócić uwagę na okoliczność, że przedstawiona tu wykładnia SN 
ma charakter autonomiczny. Sąd nie odwołuje się w zakresie sposobów zabez-
pieczenia roszczenia przewoźnika do prawa polskiego, traktując prawo zatrzyma-
nia unormowane art. 13 ust. 2 zd. 2 CMR jako samodzielną instytucję prawną.   

 
 

4. Odpowiedzialność przewoźnika 
 
W powołanym wyżej wyroku z dnia 29 września 2004 roku, sygn. II CK 24/04, 

Sąd Najwyższy odniósł się do użytego w art. 17 ust. 1 CMR wyrażenia stano-
wiącego o szkodzie, która nastąpiła „w czasie między przyjęciem towaru a jego 
wydaniem”. W sformułowaniu tym SN dopatrzył się przesłanki odpowiedzial-
ności przewoźnika, którą określił mianem „związku czasowego z przewozem”. 
Chodzi tu o szeroko rozumiany czas przewozu, obejmujący nie tylko okres rze-
czywistego przemieszczania przesyłki, ale i cały czas pozostawania przesyłki 
w pieczy przewoźnika. Sąd wyjaśnił, że tak rozumiany związek czasowy jest 
przykładem związku normatywnego, który ma miejsce wówczas, gdy ustawa 
wiąże obowiązek naprawienia szkody z określonym zdarzeniem, które nie po-
zostaje, a przynajmniej nie musi pozostawać w związku przyczynowym ze 
stwierdzoną szkodą.  

Przytoczony wywód SN nie jest precyzyjny. Wydaje się, że intencją Sądu 
było stwierdzenie, że przy ocenie kwestii odpowiedzialności przewoźnika we-
dług CMR bada się nie tyle związek przyczynowy pomiędzy szkodą a określo-
nym zdarzeniem, z którym prawo wiąże obowiązek naprawienia szkody, ile 
okoliczność, że szkoda zaistniała w szeroko pojętym czasie przewozu (związek 
czasowy). Szkoda powstała w tym czasie musi jednak pozostawać w związku 
przyczynowym ze zdarzeniem objętym zakresem odpowiedzialności przewoź-
nika. Kwestią odrębną jest natomiast to, że nie musi być to związek adekwatny 
(normalny). Szkoda powstała w czasie przewozu może być bowiem przypad-
kowym następstwem określonego zdarzenia, objętego zakresem odpowiedzial-
ności przewoźnika.   
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W wyroku z dnia 17 listopada 1998 roku, III CKN 23/9815, SN uznał, że 
rozbój dokonany przy użyciu broni lub groźbie jej użycia może stanowić oko-
liczność zwalniającą przewoźnika od odpowiedzialności, o której mowa  
w art. 17 ust. 2 CMR. Sąd wskazał, że wynikająca z tego przepisu przesłanka 
zwalniająca, określona jako „okoliczności, których przewoźnik nie mógł unik-
nąć i których następstwom nie mógł zapobiec”, nie musi mieć charakteru siły 
wyższej16. Sąd przyjął, że przy ocenie możliwości uniknięcia okoliczności, bę-
dącej przyczyną szkody i zapobieżenia jej następstwom, należy stosować ogól-
ne zasady wykonania zobowiązania. Odwołał się przy tym do prawa polskiego, 
nakładającego na dłużnika obowiązek zachowania należytej staranności i naka-
zującego brać pod uwagę – przy cenie staranności dłużnika – jego zawodowy 
charakter. Zdaniem SN obowiązek, o którym mowa, nakazuje kierowcy zacho-
wanie szczególnej ostrożności w czasie jazdy i postoju, w czasie opuszczania 
pojazdu, wybierania miejsc na wypoczynek lub nocleg, podczas kontaktu z oso-
bami trzecimi, w doborze środka transportu, stosowania zamknięć itd. Nie ma 
jednak, w świetle tych przepisów, podstaw do obciążania przewoźnika bez-
względnym obowiązkiem zapobieżenia skutkom napadu rabunkowego z groźbą 
lub użyciem broni.  

Nie kwestionując głównej tezy powołanego wyroku co do możliwości 
uwolnienia się przewoźnika od odpowiedzialności za skutki napadu rabunko-
wego z użyciem czy groźbą użycia broni, wątpliwości budzi odwoływanie się 
do prawa wewnętrznego przy ocenie wykonania przez przewoźnika jego obo-
wiązków. Zabieg ten jest zbędny, gdyż miarę staranności przewoźnika można 
określić właśnie na podstawie przyczyn zwalniających od odpowiedzialności, 
unormowanych w CMR. Ponadto stanowisko SN prowadzi do zróżnicowanych 
ocen, w zależności od kryteriów staranności dłużnika w systemach prawnych 
poszczególnych państw, co kłóci się z postulatem autonomicznej wykładni 
konwencji.   

Z kolei w wyroku z dn. 27 maja 1985 roku, ICR 144/8517, SN stwierdził, 
że wykazanie przez przewoźnika, że ze względu na okoliczności faktyczne utra-
ta przesyłki mogła nastąpić z jednej lub z kilku przyczyn przewidzianych  

                                                           
15 Orzecznictwo SN Izba Cywilna 1999/4/85, Biuletyn SN 1999/2/8. Glosa do tego wyro-

ku K. Wesołowskiego zamieszczona w czasopiśmie „Radca Prawny” 2000/3/123. 
16 Analogiczna przesłanka zwalniająca przewoźnika od odpowiedzialności w prawie pol-

skim ujęta jest właśnie jako siła wyższa (art. 65 ust. ustawy Prawo przewozowe).  
17 Orzecznictwo SN Izba Cywilna 1986/6/99. 
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w art. 17 ust. 4 lit. d) CMR, w tym również na skutek naturalnej podatności 
towaru na samozapalenie, stwarza domniemanie prawne z art. 18 ust. 2 CMR, 
zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności odszkodowawczej za spalenie 
się przesyłki. SN zwrócił uwagę na okoliczność, że osoba uprawniona może 
obalić to domniemanie, jeżeli udowodni, a nie tylko uprawdopodobni (wykaże 
prawdopodobieństwo), że szkoda nie jest następstwem żadnej z tych przyczyn. 
Warto odnotować także pogląd SN wyrażony w tym wyroku, w myśl którego 
odpowiedzialność przewoźnika wynikająca z art. 17 CMR jest odpowiedzialno-
ścią opartą na zasadzie ryzyka. Podobnie kwestię zasady odpowiedzialności 
przewoźnika ocenił SN w wyroku z 19.02.2002 roku, IV CKN 732/0018, powo-
łując się na konstrukcje przesłanek egzoneracyjnych (zwalniających przewoźni-
ka od odpowiedzialności). 

 
  

5. Wysokość odszkodowania 
 
W wyroku z dnia 3 września 1982 roku I CR 97/8219, SN stwierdził, że 

przeliczenia odszkodowania ustalonego w walucie obcej na polskie złote w sto-
sunkach unormowanych CMR należy dokonywać na podstawie art. 27 ust. 2 tej 
konwencji (tzn. według kursu z dnia wypłaty odszkodowania), a nie na podsta-
wie prawa polskiego, nawet jeśli stronami sporu są podmioty polskie. Jednocze-
śnie SN zaznaczył, że podmiotowi, który uzyskał takie odszkodowanie, nie 
przysługuje dalsze odszkodowanie za szkodę, wynikającą z różnicy kursów 
pomiędzy dniem zgłoszenia szkody a dniem wypłaty odszkodowania, przeli-
czonego według art. 27 ust. 2 CMR. Wyrok, pomimo upływu blisko 30 lat od 
jego wydania, w pełni zachowuje swój walor, zwłaszcza wobec zjawiska płyn-
ności kursów walut, które ostatnio obserwujemy.  

Interesujące uwagi zawarte są w przytoczonym wyżej (vide przypis 14) 
wyroku SN z dnia 29 września 2004 roku, II CK 24/04, dotyczące postanowie-
nia art. 29 CMR, przewidującego, że w przypadku spowodowania szkody wsku-
tek winy umyślnej (złego zamiaru) przewoźnika lub osób, którymi posługuje się 
przy wykonywaniu zobowiązania, bądź wskutek ich niedbalstwa, które według 
prawa obowiązującego w miejscu prowadzenia sprawy sądowej uważane jest za 

                                                           
18 LEX 54467. 
19 Orzecznictwo SN Izba Cywilna 1983/5-6/80. 
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równoważne ze złym zamiarem, przewoźnik (i osoby, o których mowa) nie 
może powoływać się na wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności oraz na 
przepisy przenoszące na drugą stronę ciężar dowodu. SN stwierdził, że zasto-
sowanie tego przepisu pozwala uzyskać osobie uprawnionej odszkodowanie, 
pokrywające nie tylko szkodę bezpośrednią (w towarze), ale także dalsze szko-
dy w majątku osoby uprawnionej, o ile pozostają w normalnym (adekwatnym) 
związku przyczynowym z działaniem lub zaniechaniem przewoźnika.  

W tym samym wyroku SN stwierdził, że odesłanie do prawa obowiązują-
cego w miejscu prowadzenia sprawy sądowej należy rozumieć w ten sposób, że 
zastosowanie znajdują tu krajowe normy, obowiązujące w zakresie umowy 
przewozu, a nie ogólne zasady dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej 
(lex specialis drogat legi generali). Aby zrozumieć sens tego stwierdzenia, na-
leży wziąć pod uwagę okoliczność, że w polskim prawie cywilnym brak jest 
ogólnej normy zrównującej w swoich skutkach jakąkolwiek postać winy nie-
umyślnej z winą umyślną (złym zamiarem). Normy takie występują natomiast 
w regulacjach zagadnień szczegółowych, w tym – odpowiedzialności przewoź-
nika (art. 86 ustawy – Prawo przewozowe, art. 788 § 1 i 3 polskiego kodeksu 
cywilnego). Zastosowanie tych przepisów w odniesieniu do sytuacji unormo-
wanej w art. 29 CMR oznacza, że z winą umyślną międzynarodowego prze-
woźnika drogowego zrównane jest tzw. rażące niedbalstwo, występujące wów-
czas, gdy przewoźnikowi można przypisać naruszenie podstawowych (elemen-
tarnych) zasad ostrożności. Na marginesie należy zauważyć, że przyjęta w pra-
wie polskim koncepcja rażącego niedbalstwa nie zakłada konieczności świado-
mości możliwości wywołania szkody po stronie przewoźnika (osób, którymi 
posługuje się przy wykonywaniu zobowiązania), tak jak to ma miejsce w nie-
których innych systemach prawa20.  

 
 

6. Legitymacja do dochodzenia roszczeń 
  
Kwestia legitymacji do dochodzenia roszczeń na gruncie CMR należy do 

jednych z bardziej spornych zagadnień. W praktyce zarzut braku legitymacji po 
stronie powoda jest stosunkowo rzadko podnoszony przez strony przed polski-
                                                           

20  Bliżej na temat patrz D. Ambrożuk, Ustalenie odszkodowania w prawie przewozowym 
w odniesieniu do przewozu przesyłek, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011,  
s. 230–234. 
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mi sądami (co można tłumaczyć brakiem świadomości prawnej), a sądy raczej 
nie wnikają w to zagadnienie z własnej inicjatywy, o ile dochodzącymi roszczeń 
są nadawca lub odbiorca. Pomimo to, SN kilkakrotnie wypowiadał się na temat 
legitymacji nadawcy i odbiorcy do dochodzenia roszczeń. I tak, w wyroku 
z dnia 05.12.2003 roku, IV CK 264/0221, SN stwierdził, że CMR nie definiuje 
pojęcia osoby uprawnionej do dochodzenia roszczeń przeciwko przewoźnikowi. 
Może być nią odbiorca albo nadawca ładunku, ale także inna osoba, na którą 
w drodze czynności prawnej przeszło uprawnienie do dochodzenia takiego rosz-
czenia. Kwestie te reguluje prawo krajowe, uzależniające uprawnienie do do-
chodzenia roszczeń odszkodowawczych od prawa rozporządzania przesyłką 
(art. 75 ust. 3 pkt 12 lit b) ustawy z 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe). 
W nieco wcześniejszym wyroku SN z dnia 03.09.2003 roku, II CKN 415/0122, 
sąd ten – również odwołując się do prawa krajowego w zakresie uzależnienia 
legitymacji do dochodzenia roszczeń od prawa do rozporządzania przesyłką – 
wskazał, że „o tym, kto ma prawa rozporządzać przesyłką, rozstrzyga art. 12 
CMR, według którego prawo to przysługuje nadawcy, chyba że drugi egzem-
plarz listu przewozowego został wydany odbiorcy lub że odbiorca skorzystał 
z prawa przewidzianego w art. 13. ust. 1, czyli zażądał od przewoźnika wydania 
za pokwitowaniem listu przewozowego oraz towaru po przybyciu towaru do 
miejsca przeznaczenia; od tej chwili prawo rozporządzania przesyłką przysługu-
je tylko odbiorcy”. 

Trudno w tym miejscu o szerszą polemikę ze stanowiskiem SN. Ograniczę 
się zatem do kilku uwag. Odesłanie do prawa wewnętrznego powinno być osta-
tecznością, zwłaszcza w kwestiach ściśle związanych z zagadnieniem odpowie-
dzialności, które w intencji twórców konwencji było głównym problemem pod-
legającym unifikacji (vide Preambuła do CMR). Niezależnie od tego, rozwiąza-
nie przyjęte przez SN jest dalekie od doskonałości. W świetle poglądu SN 
z prawem rozporządzania przesyłką związane jest zarówno prawo do odszko-
dowania za szkody w przesyłce, jak i pozostałe szkody. Tych ostatnich nie 
można jednak oderwać od majątku konkretnej osoby. Oznacza to, że w przy-
padku odebrania towaru przez odbiorcę nadawca, tracąc prawo do rozporządza-
nia towarem, traci także prawo do odszkodowania np. za szkodę, którą poniósł 
wskutek opóźnienia w przewozie (przejawiającą się np. w obowiązku zapłaty 

                                                           
21 LEX nr 172824. 
22 Orzecznictwo SN Izba Cywilna 2004/10/163, Biuletyn SN 2004/2/8. 
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kar umownych). Z kolei odbiorca nie może dochodzić pokrycia tej szkody w za-
kresie, w jakim nie dotyczy ona jego majątku23.  

Nie ma wątpliwości, że regulacja omawianego zagadnienia w CMR jest 
lakoniczna w porównaniu z regulacją zawartą w konwencjach kolejowej i lotni-
czych. W szczególności CMR nie zawiera postanowienia będącego odpowied-
nikiem art. 44 RU/CIM24, wiążącego prawo do dochodzenia wszelkich roszczeń 
odszkodowawczych z prawem do rozporządzania towarem. Nie zawiera też 
żadnej innej całościowej regulacji zagadnienia, poprzestając na unormowaniu 
praw odbiorcy w przypadku utraty przesyłki (art. 13 ust. 1 zd. 2 CMR).  

Wydaje się jednak, że możliwe jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, kto 
jest legitymowany do dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika, wyłącznie 
w wyniku procesu wykładni CMR, bez potrzeby odwoływania się do prawa 
krajowego. Istotne przy tym jest rozróżnienie pomiędzy szkodą w towarze (za-
ginięciem, uszkodzeniem) i inną szkodą. Roszczenie o odszkodowanie za zagi-
nięcie lub uszkodzenie towaru jest z istoty swojej pochodną samego prawa do 
towaru, określonego jako prawo rozporządzania towarem i unormowanego 
w art. 12 CMR. Warto przy tym zauważyć, że CMR reguluje prawo to szerzej 
niż konwencje kolejowa czy lotnicze, nie ograniczając go wyłącznie do możli-
wości dokonywania zmian w umowie przewozu czy też odstąpienia od niej. 
Można powiedzieć, że przez pojęcie prawa rozporządzania towarem w rozu-
mieniu art. 12 CMR należy rozumieć wszelkie uprawnienia, jakie określona 
osoba (nadawca lub odbiorca) ma wobec przewoźnika, a których przedmiotem 
jest przewożony towar. Wydaje się zatem, że choć CMR wprost tego nie stano-
wi, prawo do dochodzenia roszczeń za szkodę w substancji towaru jest konse-
kwencją prawa rozporządzania towarem. Takie podejście czyni zrozumiałym 
postanowienie 13 ust. 1 zd. 2 CMR, a w szczególności wyjaśnia, dlaczego jest 
w nim mowa wyłącznie o zaginięciu towaru (a nie np. o uszkodzeniu towaru). 
Okazuje się bowiem, że postanowienie art. 13 ust. 1 zd. 2 CMR nie reguluje 
całościowo kwestii legitymacji odbiorcy do dochodzenia roszczeń odszkodo-
wawczych za przesyłkę (bo jest ona konsekwencją prawa do rozporządzania 

                                                           
23 Prawo polskie nie zna instytucji występującej w prawie niemieckim pod nazwą Dritt-

schadensliquidation, przewidującej możliwość dochodzenia przez osobę, w jej własnym imieniu, 
odszkodowania za szkodę, która dotknęła inną osobę, ze względu na stosunek prawny łączący te 
osoby.   

24 Skrótem tym określa się załącznik B do konwencji berneńskiej z 1980 r. o międzynaro-
dowym przewozie kolejami, regulujący umowę przewozu towarów koleją.  
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towarem), a rozszerza jedynie uprawnienia odbiorcy w tym zakresie, także na 
sytuacje, w których z oczywistych przyczyn (zaginięcie towaru) nie odebrał 
listu przewozowego i towaru.  

Jednocześnie należy przyjąć, że w odniesieniu do szkód poza towarem  
(np. będących konsekwencją opóźnienia), zarówno nadawca, jak i odbiorca 
mogą dochodzić własnych roszczeń za poniesione przez siebie szkody. Nie 
dochodzi zatem do sytuacji, do jakiej prowadzi wykładnia dokonana przez SN, 
a mianowicie, że osoba rzeczywiście poszkodowana nie ma formalnie wyzna-
czonej legitymacji do dochodzenia roszczeń wobec przewoźnika, a z kolei for-
malnie legitymowany – nie może wykazać po swojej stronie szkody.    

 
 

7. Reklamacja 
 
We wspomnianym już wyroku z dnia 5 grudnia 2003 roku (vide przypis 2) 

SN odniósł się też do charakteru i istoty reklamacji w CMR. Stwierdził, że na 
gruncie tej konwencji reklamacja nie ma charakteru obligatoryjnego (w przeci-
wieństwie do prawa krajowego). Brak skorzystania z tego trybu postępowania 
nie zamyka zatem drogi do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przed 
sądem. Jednocześnie SN uznał za reklamację w rozumieniu CMR skierowanie 
do przewoźnika żądania spełnienia obowiązków, które powinien spełnić 
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązania, 
niezależnie od użytej nazwy pisma zawierającego takie żądanie. Tezy wyroku 
nie budzą zastrzeżeń. 

Z kolei  w wyroku z dnia 22 listopada 2007 roku, III CSK 150/0725, SN 
stwierdził, że zawieszenie biegu terminu przedawnienia trwa do chwili wystą-
pienia zdarzeń określonych w art. 32 ust. 2 CMR i nie stosuje się tu przepisów 
ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe26, określających mak-
symalny okres zawieszenia biegu terminu przedawnienia. Choć stanowisko SN 
jest w pełni prawidłowe, niedosyt budzi sposób uzasadnienia. Argumentując 
swoje stanowisko, SN oparł się bowiem wyłącznie na wykładni językowej. Nie 
przeprowadził w ogóle wykładni celowościowej, która pozwoliłaby zrozumieć 

                                                           
25 Orzecznictwo SN Izba Cywilna, Zbiór Dodatkowy B/2008/253. Glosa do tego wyroku 

K. Wesołowskiego, LEX/el.2010.   
26 Tekst jednolity DzU 2000, nr 50, poz. 601 z późn. zm. 
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sens takiego właśnie rozstrzygnięcia postawionego problemu. Odwołując się do 
takiej wykładni, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na odmienny charak-
ter reklamacji na gruncie CMR (fakultatywna) i ustawy Prawo przewozowe 
(obligatoryjna) oraz związany z tym cel ograniczenia okresu rozpatrywania 
reklamacji, a w konsekwencji – zawieszenia biegu terminu przedawnienia, wy-
stępującego w prawie wewnętrznym. Biorąc pod uwagę obligatoryjny charakter 
reklamacji przewidzianej przepisami ustawy Prawo przewozowe, celem tym jest 
umożliwienie uprawnionemu dochodzenia roszczeń przed sądem w sytuacji, 
gdy przewoźnik po otrzymaniu reklamacji nie zajmuje żadnego stanowiska 
przez dłuższy okres. W przypadku reklamacji fakultatywnej, występującej 
w CMR, osoba uprawniona może praktycznie od razu kierować sprawę do sądu 
(jedynym ograniczeniem mogą tu być przepisy proceduralne państwa, którego 
sąd rozpatruje sprawę, zobowiązujące do przedsądowego wezwania do wyko-
nania świadczenia pod rygorem skutków procesowych). Nie ma zatem potrzeby 
wprowadzania ograniczenia okresu rozpatrywania reklamacji i zawieszenia 
biegu terminu przedawnienia.  

 
 

8. Przewozy wykonywane przez kolejnych przewoźników  
 
Sąd Najwyższy kilkakrotnie wypowiadał się na temat pojęcia kolejnych 

przewoźników, o których mowa w art. 34 CMR. W wyroku z dnia 6 lutego 
2008 roku, II CSK 469/0727, SN stwierdził, że w rozumieniu CMR kolejnymi 
przewoźnikami są podmioty zobowiązane do przewiezienia przesyłki na pod-
stawie jednej umowy przewozu zawartej z użytkownikiem transportu. Podob- 
ne stanowisko sąd ten zajął w wyroku z dnia 13 października 2010 roku,  
sygn. VI ACa 306/1028. Wyroki te zapadły niejako w opozycji do wcześniejsze-
go stanowiska SN, wyrażonego w wyroku z dn. 26 marca 1985 roku29, w któ-
rym Sąd stwierdził, że w rozumieniu CMR kolejnymi przewoźnikami są zarów-
no osoby zobowiązane do przewiezienia przesyłki na podstawie jednej lub kilku 
umów przewozu, zawartych z użytkownikiem transportu, jak i osoby, które 

                                                           
27 Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej z 2009/4/58 glosą K. Wesołowskiego, 

LEX/el. 2010.  
28 LEX nr 686781. 
29 Wyrok ten opublikowany został w Orzecznictwie Sądu Najwyższego, Izby Cywilnej  

z 1986/1/14. 
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zawarły umowę o przewóz tylko z pierwotnym przewoźnikiem tej przesyłki. 
W poszczególnych sprawach różny był jednak problem, dający asumpt do 
sformułowania odmiennych tez. W nowszych orzeczeniach kwestią była legi-
tymacja bierna przewoźnika faktycznego, z którym powód nie zawierał umowy, 
podczas gdy w sprawie, w której zapadł wyrok z 1985 roku, występował pro-
blem przedawnienia roszczeń regresowych pomiędzy przewoźnikami zaanga-
żowanymi w przewóz. Jak wynika z uzasadnienia wyroku z 1985 roku, wyeks-
ponowana przy publikacji tego wyroku teza odnosi się właśnie do kwestii rozli-
czeń pomiędzy przewoźnikami. SN rozgraniczył bowiem zakres stosowania 
przepisu art. 34 CMR, regulującego kwestię odpowiedzialności solidarnej kilku 
przewoźników, wykonujących przewóz wobec tzw. użytkowników transportu 
(nadawcy lub odbiorcy), od zakresu stosowania przepisów art. 37–39 CMR, 
dotyczących rozliczeń pomiędzy przewoźnikami. Te ostatnie przepisy, w myśl 
wyroku z 1985 roku, mogłyby być stosowane nie tylko do przewoźników wy-
konujących przewozy na warunkach określonych w postanowieniu art. 34 CMR, 
ale również w odniesieniu do rozliczeń pomiędzy przewoźnikiem i jego pod-
wykonawcą, za którego ten pierwszy poniósł odpowiedzialność na podstawie 
art. 3 CMR. Wyrok spotkał się z różnym przyjęciem w literaturze polskiej30.  

Nad sformułowaniami tez powołanych wyroków ciąży, niemal powszech-
nie przyjmowany, podział przewozów wykonywanych przez kilku przewoźni-
ków na przewozy realizowane na zasadzie podwykonawstwa i tzw. przewozy 
sukcesywne, unormowane przepisami art. 34 i nast. CMR. Przyjmuje się, że 
w pierwszym wypadku umowa z nadawcą zawarta jest przez jednego przewoź-
nika, który może powierzyć wykonanie przewozu na całej lub części trasy prze-
wozu innemu przewoźnikowi, zawierając w tym celu odrębną umowę, za które-
go działania i zaniechania odpowiada, na podstawie art. 3 CMR, jak za swoje 
własne czynności31. Natomiast w drugim przypadku kilku przewoźników wy-
konuje przewóz na podstawie jednej umowy i jednego listu przewozowego, 
ponosząc solidarną odpowiedzialność wobec osoby uprawnionej (nadawcy lub 
odbiorcy) za wykonanie całego przewozu.   

Takie ujęcie zagadnienia stanowi pewne uproszczenie. Wyróżnienie prze-
wozów sukcesywnych spośród innych przewozów wykonywanych przez kilku 
                                                           

30 Do tego wyroku opublikowane zostały dwie glosy: A. Żabskiego (aprobująca), „Nowe 
Prawo” z 1988/1/114 i A. Błacha (krytyczna), Orzecznictwo Sądów Polskich z 1987/9/351. 

31 Łańcuch przewoźników-podwykonawców może być oczywiście, i w praktyce często 
bywa, dłuższy. 
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przewoźników jest oczywiście w pełni uzasadnione, ale przedstawione sytuacje 
nie mogą być rozumiane jako wzajemnie się wyłączające. Wręcz przeciwnie, 
w praktyce zakresy obu tych form przewozów wykonywanych przez kilku prze-
woźników w dużej mierze się pokrywają. Konstatacja, że wszyscy przewoźnicy 
uczestniczący w przewozie sukcesywnym tworzą stronę jednej umowy przewo-
zu, nie oznacza bowiem, że wszelkie stosunki prawne pomiędzy przewoźnikami 
sukcesywnymi opierają się wyłącznie na postanowieniach tej umowy i przepi-
sach CMR, regulujących przewozy sukcesywne. Przystąpienie kolejnych prze-
woźników do pierwotnie zawartej umowy przewozu (poprzez przyjęcie tej sa-
mej przesyłki i listu przewozowego) stanowi z reguły wykonanie zobowiązania, 
wynikającego z innej umowy (innych umów), zawartej pomiędzy pierwotnym 
przewoźnikiem a kolejnym przewoźnikiem lub kolejnymi przewoźnikami, czy 
też pomiędzy dalszymi przewoźnikami (tj. bez udziału pierwszego). Wchodzą 
w grę różne konfiguracje podmiotowe.  

Stosunki pomiędzy przewoźnikami sukcesywnymi, wykonującymi prze-
wóz, mogą być zatem przedmiotem odrębnych umów, podporządkowanych 
niejako umowie zawartej z nadawcą przesyłki, której kolejni przewoźnicy stają 
się stroną. Świadczy o tym choćby treść art. 40 CMR, w myśl którego przewoź-
nicy mogą swobodnie uzgadniać między sobą postanowienia odbiegające od 
postanowień art. 37 i 38 CMR (regulujących problem tzw. roszczeń zwrotnych 
pomiędzy przewoźnikami). Nie powinno jednak budzić wątpliwości to, że 
przedmiotem postanowień umów zawieranych pomiędzy przewoźnikami sukce-
sywnymi może być wiele innych kwestii, nieunormowanych w konwencji, ta-
kich jak określenie odcinków, na których poszczególni przewoźnicy uczestniczą 
w przewozie, terminów przewozu na poszczególnych odcinkach trasy przewozu 
i innych warunków eksploatacyjnych czy też wysokości przewoźnego, należne-
go poszczególnym przewoźnikom32. 

W tym kontekście wątpliwe jest przeciwstawianie przewozów sukcesyw-
nych przewozom wykonywanym na zasadzie podwykonawstwa. Należałoby 
raczej przyjąć, że przewozy sukcesywne to przewozy wykonywane przez kilku 
przewoźników drogowych, przy spełnieniu wyżej opisanych warunków, okre-
                                                           

32 Istnienie innych umów pomiędzy przewoźnikami biorącymi udział w przewozie nie 
zmienia jednak tego, że w relacji do tzw. osoby uprawnionej (nadawcy i odbiorcy) jedyną pod-
stawą wzajemnych praw i obowiązków jest pierwotnie zawarta umowa przewozu. Umowy zawie-
rane pomiędzy przewoźnikami uczestniczącymi w przewozie stanowią wobec tych osób res inter 
alios acta. Nie mogą zatem w żaden sposób kształtować sytuacji prawnej nadawcy i odbiorcy 
przesyłki. 
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ślonych postanowieniami art. 34 CMR, niezależnie od tego, czy do powstania 
sytuacji przewozu sukcesywnego (tj. do spełnienia warunków określonych  
art. 34 CMR) dochodzi w drodze wykonania innej umowy(-ów) zawartej(-ych) 
przez pierwotnego przewoźnika z kolejnymi przewoźnikami, czy też umowy  
(-ów) zawieranej(-ych) pomiędzy sobą przez kolejnych przewoźników, bądź też 
wykonania przez kolejnych przewoźników zobowiązań zaciągniętych wprost 
wobec nadawcy przesyłki33. W dwóch pierwszych przypadkach sytuacja okreś-
lana mianem sukcesywności przewozu jest konsekwencją zawarcia umów 
o podwykonawstwo.  

 
 

Podsumowanie 
 
Wyroki Sądu Najwyższego wskazują, że CMR stosowana jest w Polsce 

zasadniczo w sposób prawidłowy. Choć stwierdzenia zawarte w poszczegól-
nych wyrokach mogą być przedmiotem dyskusji, SN stosuje CMR z zachowa-
niem zasady jej obligatoryjnego charakteru. SN słusznie też w kilku wyrokach 
sprzeciwił się tendencji, polegającej na zbyt pochopnym sięganiu do prawa 
krajowego w celu uzupełnienia rzekomych luk w konwencji. Warto również 
zwrócić uwagę na okoliczność, że SN, uzasadniając niektóre wyroki, powołuje 
się na orzecznictwo innych sądów europejskich, co jest przejawem autonomicz-
nej wykładni konwencji. 

Z drugiej jednak strony, w orzecznictwie SN zauważa się jednak pewne 
tendencje mogące budzić wątpliwości. Polegają one na dokonywaniu wykładni 
konwencji w sposób nieuwzględniający jej międzynarodowego charakteru. 
Przejawia się to m.in. w dokonywaniu czynności interpretacyjnych w odniesie-
niu do polskiego przekładu konwencji, opublikowanego w Dzienniku Ustaw, 

                                                           
33 Por. D.J. Hill, A.D. Messent, CMR – Contracts for the International Carriage of Goods 

by Road, wyd. II, London 1995, s. 266–267; D.J. Hill, Carriage of Goods by Road to the Conti-
nent, „European Transport Law” (ETL) 1976, s. 196. W nauce polskiej prezentowane tu stanowi-
sko zajął już A. Błach, op.cit., s. 353. Tak też Landesgericht w Duisburgu w wyroku z 10.05.1968 r., 
ETL 1969, s. 979. Wyrok ten spotkał się wprawdzie z krytycznym komentarzem J. Liboutona, 
CMR – Review of Court Decisions 1965–1971, ETL, 1973, s. 69, ale krytyka nie zawiera rozwi-
niętej argumentacji. Należy jednak zwrócić uwagę na okoliczność, że stworzenie sytuacji prze-
wozu sukcesywnego w drodze zobowiązań zaciąganych bezpośrednio wobec nadawcy przesyłki 
wymaga tego, aby przynajmniej zobowiązanie pierwszego z przewoźników obejmowało całą 
trasę przewozu. W innym wypadku mielibyśmy do czynienia z przewozem wykonanym na pod-
stawie kilku odrębnych umów, a nie jednej umowy.  
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a nie w odniesieniu do oficjalnych tekstów konwencji w językach francuskim 
i angielskim. Charakterystyczne jest to, że w żadnym z opublikowanych wyro-
ków dotyczących CMR sądy nie odwołują się do zasad wykładni umów mię-
dzynarodowych, wynikających z konwencji wiedeńskiej z 1969 roku o prawie 
traktatów. 

SN nie zawsze też potrafił sprzeciwić się tendencji polegającej na roz-
strzyganiu kwestii wprost nieuregulowanych w CMR na podstawie prawa we-
wnętrznego i to czasem bez badania, które prawo krajowe jest właściwe dla 
danej umowy (na podstawie norm kolizyjnych), a odwołując się bezpośrednio 
do prawa polskiego. Podstawą do takiego zabiegu jest niewłaściwie rozumiany 
przepis art. 1 ust. 3 ustawy z 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe. Przepis 
ten stanowi, że ustawę tę stosuje się także do przewozów międzynarodowych, 
jeżeli umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej. Nie może być on jednak 
rozumiany jako zastępujący normy kolizyjne, zwłaszcza że wynikają one często 
z prawa unijnego czy też międzynarodowego.  
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CMR CONVENTION IN JUDICIAL DECISIONS OF THE SUPREME COURT 
 
 

Summary 
 
The Author carries out a critical analysis of Supreme Court judgments referring  

to the CMR. This analysis leads to the conclusion that the CMR is properly applied by 
the Supreme Court as a rule, which does not mean that some of the assertions contained 
in the particular judgments are not debatable. The Supreme Court applies the CMR 
obeying its obligatory character. In a few of its judgments, the Supreme Court rightly 
objected towards too hasty use of Polish law to plug the alleged loopholes in the Con-
vention. In their grounds for some of the judgments, the Supreme Court refers to judi-
cial decisions of some of the European courts, which is an expression of the autonomy  
in interpretation of the Convention. 

On the other hand, one may notice some tendencies in the Supreme Court’s judi-
cial decisions which may raise doubts. These doubts refer to such an interpretation  
of the Convention which does not take into account its international character. It is 
expressed, among others, in the interpretation of the Polish translation of the Conven-
tion and not the interpretation of the official texts of the Convention in the French and 
English languages (also published in the Journal of Laws). The Supreme Court has not 
always managed to object to the tendency of deciding on matters which were not regu-
lated expressly in the CMR based on internal law, sometimes without examining which 
national law governs a particular contract (based on conflict of law rules) but simply 
directly referring to Polish law.     

 
Translated by Krzysztof Wesołowski 
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